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Van der Noord Watersport
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*I{AARLEM -Van der
Noord Watersport, dé
winkel aan het Spaarne
60, is helemaal klaar voor
de Haarlemse Vaardagen.

De winkel is op zaterdag 72

en zondag 13 september ge-

woon open. Op zondag is
van der Noord Watersport
open van 1 I tot 17.00 uur.
Men vindt vele speciale
aanbiedingen zoals de nieu-
we herfstcollectie van Helly
Hansen en een scherpe prijs-
actie met de bekende DU-
BARRY Goretex gevoerde,

waterdicht en ademende
zeillaars, waarmee koude en
natte voeten voorgoed tot het
verleden behoren. De goede,

comfortabele pasvorm maakt
van deze laars een echte ver-
wenner voorje voeten.

Interessant op deze Vaarda-
gen is de aanwezigheid van
aute"ur Ton van Schoonho-
ven. Hij presenteert zijn
boek'Zeemanstaal, spreken
we allemaal.' Het boek gaat
in op uitdrukkingen, gezeg-
den en woorden die hun oor-
sprong hebben in het zee-
mansleven van vroeger.
Iemand de loef afsteken,
bakzeil halen, overstag gaaÍ,
het is zo maar een greep uit
dit met wetenswaardigheden
doorspekte boek. Het boek
kost 14,50 euro. Van
Schoonhoven zal tevens zijn
boek signeren. In samenwer-
king met de specialisten van
Starbrite heeft van der
Noord Watersport een com-
pleet pakket producten gese-
lecteerd, die er voor zorge\
datje waardevolle bezit goed

en veilig verzorgd de winter
ingaat. Tijdens het Vaarda-
genweekend'extra aantrekke-
lijk geprijsd. Vergeet dan
niet het niet-giftige Drink-
water Antivries mee te ne-
men (van 29,95 voor 19,95
euro). Dit onschadelijke pro-
duct voor het milieu is prima
geschikt voor drinkwater-
systemen, waterpompen,
boilers, toiletten en zeker
ook voor de motor. Op de

Schippersmarkt pakt van der
Noord Watersport, naast
nautische kado-artikelen en

leuke hebbedingetj es, groots
uit metjassen, jacks, shirts,
fleece truien en vesten van
bijvoorbeeld Gaastra, Helly
Hansen en MarinePool met
hoge korting. Ook de kids
komen aan hun trekken; met
leuke acties.

De cover van het boek'Zeemanstaal, spreken we allemaal."


