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Phoenix speelde zich van de
ene lachsalvo naar de andere
Een enigszins» Uosbollige * journalist
brengt zijn meisje dat van huis is
naar een vroegere school»
vriend^- "inmiddels een schuchtere
wiskunde leraar —. die een kleine flat
bewoont, met het verzoek haar voor
een nacht onderdak ,te verlenen. ; De vlucht van deze lieftallige dam;:
heeft ten -'doel een onwrikbare pa die
(misschien-' niet ten onrechte) een
wilde haat; tegen journalisten' heeft
opgevat, toestemming voor een hu?
welijk af te' persen.
' Wanneer de ' logeerpartij juist ge»
regeld is en de persman naar d'e
nachtredactie is, .vertrokken, belt een
enigszins preutse tante van de wis=
kundige aan die eveneens wil- blijven
slapen. De beperkte woonruimte en
de vrees van de gastheer om voor
bnnet te worden aangezien door zijn
argeloze tante, scheppen een aantul
/.ware problemen. Na de nacht wor«
den de complicaties nog vergroot
door een plotseling opdagende werk»
ster, de boze pa die inmiddels op het
spoor van de ontvoerder van zijn
dochter is gekomen en v de jalouzie
van de journalist die denkt dat zijn
geliefde hem bedrogen heeft, daarin
gesterkt door het feit dat zijn vriend
en het lieve kind de nacht in eenzelf»
cte kamer hebben doorgebracht als»
mede -door~dc onverklaarbare aanwe»
zigiheid'x van een compromitterend
stukje vróuwlijk ondergoed. 'Dit is in
grote' -trekken het onderwerp van
i,BIijf uitten waar je v.it" dat 'Phoe»
pix Zaterdagavond in Zomerlust met
veel verve op de planken bracht. Een
pretentieloos, • 'amusant blijspel dat
mede; door -.zijn hier en daar pikante
teksten de zaal natuurlijk svel pakte.
: Torn" -Bruinessen speelde de on»
waarschijnlijk slome en in tet nauw»
gebrachte mathematicus Henri Latour op een dermate wazige manier
dat klaterend' succes 'bij voorbaat
verzekerd was. Zijn uitbeelding .was
1
een bijna"' voortdurend volgehouden
caricat'uur, hetgeen tenslotte alles
wat hij- te berde bracht tot iets lach»
wekkends maakte. Hetgeen dit blij»
spel -wel toeliet. «Hij buitte zijn rol
die letterlijk volstond met droogko»
mische teksten goed uit.
Dick Tump, de lawaaiige, maar nog»
al slappe journalist deed uitstekende
dingen. Zijn woeste ontplof»woede
echter, wanneer hij meent dat ziin
vriendin hem bedrogen heeft, lag er
zelfs voor een emotionele Fransman
al te dik op. Toen deze, na het over»
haast nuttigen van een teveel aan
cognac, was omgeslagen in een neve»
lige dronkenschap, was hij bepaald
overtuigender in "de olie.
J.loop Volder, die zich het krachtige
iaderschap over de weggelopen doch»
teVzag toebedeeld', bracht mede door
/ijn dankbaar basgeluid en klankrijke
tlifctie een figuur voor het, voetlicht
«•*aar weinig op af te dingen viel.
\1sor zover het in dit stuk mogelijk
was, imponeerde hij geheel volgens
dé bedoelingen van de schrijver.
|Mej. Lucie Rinkel heeft — we zou»
ilen haast zeggen van nature — wei»
nig moeite om 'het charmante ele»
mjfcnt ten tonele te voeren. Het lukte
haar dan ook wonderwel als de stoute
dochter van vorig personnage en het
geringe enthousiasme van haar gast»
heer voor haar persoon was dan ook
Mjij onbegrijpelijk.
|Ecn klein bezwaar hebben we. Dat
n j het nogal vaak 'bezigen van de be»
weersintonatie. Vooral zij hoeft de

Ergerlijk!
Enige veelbelovende lidmaatjes van
Zandvoorts jeugd hebben een nieuw
spelletjëfjiitgevonden. Sneeuw in de
brievenbus.'Stoppen! Fn Plan Noord'
moest de" post ' enige handen vol
van dit koude' spul uit de bus verwij»
deren bij de lichting. Vany.elfspre*
kend komt het „posten" van sneeuw
de zich in de bus bevindende brie»
ven en adressen niet ten goede. Het
is niet alleen zeer'onaangenaam voor
d'e posterijen, maar ook voor de
briefschrijvers tüc hun corresponden»
tie veilig achten in de bus.
' 'Het is te hopen dat de'/e straat»
sehenderij' .doeltreffend tegengegaan
.wordt. Medewerking van de ouders
i— voorzover dat mogelijk is — wordt
;\vanncer zij enigszins het vermoeden
jheb'ben dat hun kroost zich aan de/e
sflauwiteiten bezondigt, dringend ver»
.zocht."
~~--., .

dingen niet op zo'n hoge /,ie»je»nu»
welstoon naar voren te brengen om
van een welwillende aandacht verze»
kerd te zijn.
De qua opvattingen en kleding,
enigszins antiekerig aandoende tante'
M-athilde, 'die door haar wens te blij»
ven logeren' zo oneindig veel roet in
het toch al niet bijster prettige manu
van 'haar neef strooit, werd gebracht
door Henny Kiewiet. AI voldeed de»
/.e speelster zeker, naar onze smaak
had de uitbeelding van deze moe»'
derlijke en preutse dame oen tikje
markanter gekund. Ze maakte de indruk af en toe haar lachen niet good
te kunnen houden, hetgeen gezien
de omstandigheden overigens geen
schande was.
'Dré Paardebek bracht haar moder=
nere zuster, tante Christinc die haar
verstrooide neef zo graag aan een
vrouw gekoppel.il zou zien. Als hij
zijn kansen hiervoor op alle denkbare
wijzen met zijn onbeperkte bedeesd»
heid' verknoeid heeft, besluit zij hit
stuk met een krachtig en hartgron»
dig „Sufferd!"
Zij bewoog zich vlotweg en niet
onbekwaam door deze luchtige rol.
De werkster Puchc, wier tekst voor»
namelijk bestond' uit een verontwaar»
digd Amsterdams aandoend „maan
goed hour" was een leuke creatie van
Nel Tump. Soms een beetje té boe»
rin»achtige gebaren. De conciërge»
figuur bleek een niet al te veeleisen»
de opgave voor Joop Bantjes.
Mede door het veelal behoorlijke
tempo liep „Blijf zitten waar je zit"
dus tot aller voldoening met de nodi»
ge smeuïghcid van stapel.- En dat in
een aantrekkelijk decor.
L.
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Vergadering Z.H.V.
Zijn eerste ledenvergadering in het
nieuwe jaar belegt de 'Zandvoortsc
'Handelsivcreniging op 8 J a n u a r i in
•Hotel Keur.
Op de agende staan o.m. d'e vol»
gende punten: Toelichting Kennemer
Financierings Instituut; bespreking
eventuele winkelweek; bespreking
45»jarig bestaan; benoeming feest»
commissie.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Avond over

NATUURBESCHERMING
in het Raadhuis

Aangemoedigd door hut succes van tuurbesehcrmers en propagandisten
de in Oetobcr 1951 gehouden Na»uit te breiden. Na overleg met de
tuurbeschermingsweek voor Haarlem commissie stelde Zandvoorts burge»
e.o. hebben de organisatoren daarvan meester hiervoor de Raadszaal bc»
besloten hun werk te blijven voort» schikbaar op Vrijdagavond 9 Januari,
xctten. In Januari 1952 is als gevolg om U in kennis te brengen met het
hiervan — na toetreding van een aan» NatULirbcschcrmingswerk.
VARA in Monopole
Op deze avond wordt het volgende
tal andere personen — de Nstuurbe>
8 Januari wordt in Monopole een schermingscommissie ZuidsKennemeri programma geboden:
Propaganda»1eestavond van de V.A. land opgericht, die zich ten doel stelt 1. Opening door de Burgemeester
door propagandistische acties en het
R.A. gegeven.
van Zandvoort.
Medewerkenden zijn o.m. Jan Le» geven van voorlichting op het gebied 2. Inleiding door de heer Drs II T. .1.
van
d'c
natuurbescherming,
de
door
mair, Tini Visser, cabareriôre, Max
Jonkers, voorzitter van de Na»
van Praag, zang en het orkest Ac» het publiek veelal 'door onwetendheid
luurhesc'hermingseomvnissic Zuid»
en.
onachtzaamheid
aangerichte
scha*
cordeola.
Kennemerland.
de aan recreatiegebieden te beperken 3. Eerste vertoning van de fraaie
en te voorkomen. De voorlichting ge»
filmstrip „Ons land en wij" (sa»
Nieuwjaarsreceptie
beurt door het houden van excursies,
mengesteld door de bekende pu=
blicist Kees Hana).
Vele gemeentenaren' bezochten Za= le/ingen, filmvoorstellingen, mede»
werking aan tentoonstellingen op na» 4. Gelegenheid tot het stellen van
terdagmiddag 3 'Januari de Nieuw» tuurhistorisch
gebied, het Jatcn ver»
vragen.
jaarsreceptie die door'Burgemeester
mr H. M. van Fenema en echtgenote vaardigen van filmstrips en het maan» De natuurbcschcrmings»gedachte is
delijks uitreiken aan de leerlingen een buitengewoon nuttige. En vooral
in de Raadzaal werd gehouden.
In tegenstelling tot vorige jaren bc» van scholen van de folder ,,Dc natuur in Zandvoort met zijn omgeving van
stond dit keer vrijwil geen gelegen» van de maand". De commissie mag prachtig cluingebied is het de moeite
hekl om met de andere complimcn» xich verheugen in de daadwerkelijke waard' aan bovenstaand initiatief aan»
tercndcn nog even van gedachten te en morele steun van de besturen van dacht te besteden.
wisselen, hetgeen aan voorgaande re» de gemeenten Velsen, Bloemcnd'aal,
reptics nog een prettig officieus Zandvoort, 'Haarlem, Hcemstcd-3 en Familiekampvuur
Bennebroek. In Juni 1052 is boven»
reunieskarakter toevoegde.
dien opgericht de „Natuurwacht op het strand
Zuid»Kennemerland", die een sub»
WATERGETIJDEN
afdeling vormt van de Bond van Na» Ja, het had wel iets van een Zand»
voorts famihe=kampvuur Vrijdag»
H W LW HW LW
Strand tuurbesehermingswachten.
avond j.l. Een prachtig vuur met een
Jan.
berijdbaar
Hoewel verscheidene inwoners van haag van honderden belangstellenden,
6
7.15 14.00 19.30 2.30 11.00»17.3fl Zandvoort
lid zijn van de commissie voor het merendeel jeugdige Zand»
7
7.53 15.00 20.12 3.00 12.00»18.0ü en/of
van de Natuurwacht, acht Bur» voortcrs. erom heen.
' 8
8.34 15.30 20.57 4.00 12.30»19.00 gemeester
Mr H. M. van Fenema het
Des middags toen we langs de Ro»
9
9.24 16.30 21.53-5.00 13.30»20.00
om aan het streven van de» tonde kwamen viel het aantal Kerst»
10 10.24 17.30 23.06 6.00 14.30»21.00 gewenst
ze lichamen grotere bekendheid te bomen dat men bijeen had gebracht
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn geven en hierdoor de kring van na» ons niet mee. Maar 's avonds was
de stapel 'belangrijk gegroeid, vooral
omdat velen hun boom het laatste
halt uur brachten.
Prompt op tijd deponeerde de
Kijk es: Politiek is een gevaarlijk
ding. Het verschil tussen politieke» brandweer een fikse hoeveelheid ben»
en criminele misdadigers is dikwijls zine»olie op de brandstapel en even
niet erg groot. Poltieke delinquenten later hadiden we een- voortreffelijk
(Er'\\vas geen wolf)
i
kunnen asyi verkrijgen. En criminele hoog oplaaiende ,,fik".
Op de Rotonde zelf, d'ie ogenschijn»
Enkele d'agen na de succesvolle(?) crooner hebben gezien. Bij u krijgen boeven hebben 't vaak nóg 'beter. lijk een prettige toeschouwersplaats
(Maar
dat
is
niet
officieel,'
dat
kan
ik
ontsnapping van de zeven lieverds ze nog es een kans. 't Is dat ik mijn
had geleken, was het na enkele ogen»
uit de strafgevangenis te Breda, ont» verplichtingen 'heb aan de 'Zandvoort» je wel zeggen). Nou, nou.....'niet zo blikken geen uithouden meer wegens
scrupulcus
Tootje....!
Blijf
jna„ar
j>e»
(Ik zou niet
ving ik al een lawine van brieven eji se Krant, anders
met je kotertjes „Onder moe» de enorme hoeveelheid rook die op
hartuitstortingen van mensen, die ge» ineer weg willen! iHa, ha). U pijnigt rust
ders
paraplu"
hoor! 'Het slot de Westenwind kwam aanzetten.
scho'kt, c.q. verheugd waren over dit zich het hoofd of ze misschien ergeno van je brief iszingen,
down.
Je voelt je op Een spectaculaire vonkenregen maak»
feit, 'd'at heel W-estsEuropa in op» door gegriefd kunnen zijn en daarom
't ogenblik omringd door misdadigers te bovendien nog dat het geheel al
schudding gebracht heeft. (Wat mij
in onze maatschappij. Ja, dat gevoel met al wel insloeg, ondanks de frisse
betreft: te veel eer voor dit illustere
heb ik ook wel es gehad. Maar dat wind. Wel iets, om een traditie van
zevental).
was
al vóór de affaire met die /even te maken.
Ik '/al hier en daar maar weer et>
Burgemeester mr H. M. van Fenc»
uit
Breda,
hoor.
een greep doen en de m.i. meest frap»
ma woonde in 'de „loge" van de Ro»
Ja,
"t
is
krimineel.
perende pennevruchten beantwoor»
tonde het schouwspel bij. .
den. Wellicht tot heil van hen, die
Hr J. Wulp te Oegstgeast. U moet
aan de buitenkant van de vijf meter
niet dazen. De water»en»brood»tijd' is Ned. Christenvrouwenbond
hoge muur aan As Oranjesingel te
uit de tijd. Waarom levenslang ge»
Breda verkeren.
straften nog zouden studeren, is mij De afdeling Zandvoort van de N.C.
ook wel niet duidelijk, maar dat V.B. hoopt 9 Januari haar eerste
Hr K. H. Olster (cheMcok van de
hech niets te maken met broodnijd, vergadering in dit nieuwe jaar te
gevangenis). Ja, meneer, ik kan me
hoor. U maakt er ook wat van. Als houden. Mevrouw L. A. Lever»Brou=
voorstellen dat u teleurgesteld 'bent.
't aan U lag, zouden deze kerels met wer uit Den Helder, lid van 't Hoofd»
De heren vonden de blinde vinken
een blok aan 't 'been aan de muur •bestuur, hoopt te komen spreken
('bedankt voor het recept) niet goed
vastgeklonken liggen. Nu /ijn over: „Onze verhouding tegenover
genoeg, zegt u. Och, dat móet u niet
•/. ij zelf een blok aan ons been. de kunst".
zeggen. Ik geloof niet, dat u xich iets
Een trieste woordspeling, ze»
Belangstellenden zijn hartelijk wel»
moet verwijten. Waarschijnlijk heb»
ker. Maar wat doen we er aan. kom.
'ben ^e gedacht: hoe zal 't aan de an»
dere kant van de muur gesteld zijn
Koos Pieferman te Uithoorn.
met de bifebik? Inderdaad', héél jam»
(Adv.)
Toen je van de zomer met je
rner1 dat u Tweede Kerstdag zeven
vriendje
„illegaal"
over
de
min of meer uitgebreide soupers in
Duitse grens ging — per on»
de plomp moest 'gooien. .Daar kookt
geluk nog wel — kreeg je een ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen
u niet voor. Maar nogmaals: u treft
pak slaag van iHeinrich Prügcl.
geen en'kele schuld aan deze ondank»
Ja kereltje, dat is sneu voor ie.
bare uitbraak. En.... stoort u zich
Ik mag je niet zeggen wat ik
vooral niet aan allerlei praatjes. De
nu denk. M a a r . . . . je zou een Opera-avond
wereld' is op dit punt vrij rot.
. . . . Een hemel op aarde ....
Flinke straflijst moeten hebben.
Mevr. A. Tjepkestra te Joure. Voor
De twccd'c van de serie avonden van
zover ik weet, is de film „Een hemel de benen hebben genomen. T j a . . . .
Mevr. F. H. DoofsPot te Eibergen. 't IHelm die 15 Januari in Monopolc
op aarde" nimmer vertoond in de een mens is nooit te oud om te leren. Nee nee, dat gaat niet. U zegt: ze \\ordt georganiseerd is gewijd aan
vrije wereld. Wel is mij ter ore geko» Wellicht kunt u uw menslievende zijn weg en daarmee kunnen we blij operamuziek.
men dat de amateurtoneelvereniging methoden nog wat bijschaven. Onzin, zijn. Natuurlijk, ze zijn weg. En ik De sopraan Anneke van der Graaf
„Willem Hüdering" te Zandvoort een de blinde vinken waren natuurlijk zó. geloof mét U, dat ze niet heel spoe» en John van Kesteren, tenor, voeren
toneelbewerking gaat opvoeren van Dat heb ik wel gehoord van de chef» clig zullen terugkomen. Maar daar» met vleugelbcgeleiding
aria's en duet»
de meeslepende, ontroerende en 'hè» kok. Alleen de cipiers waren steke» mee zijn we er niet, ofschoon ik me ten uit. l ? ragmenten uit o.m. de vol»
meltergende rolprent ,,De hel in de blind. En dat mocht niet. U maakt' uw blijdschap levendig kan indenken. gende opera's worden ten gehore ge»
gevangenis'1.
zich ongerust over uw zeven gettjes Het mysterie blijft bestaan: waarom 'bracht: La Bohème van Puccini, De
Dr' Edmundo Viscose (Argentijns en u zegt dat ze misschien wel in gingen ze weg? Er hapert iets aan bruiloft van Figaro van Mozart, De
consul). Stelt u zich volledig op uw lianden vallen van gewetenloze schur» onze naastenliefde. En dat geeft te verkochte bruid van Smetana, La
Traviata en 'Rigoletto van Vcrdi.
gemak, meneer Viscose. Niemand ge» ken of erger: in de klauwen van de denken.
looft dat ze naar Argentinië zijn ge» boze wolf. Nou, meneer Bxoekaart,
Hr Kurt Schwanke te Hagen. Abcr Filmavond
drost. Uw land is in 'geen enkel op» sprookjes blijven maar sprookjes
zicht gecompromitteerd door deze hoor. En als u dan toch de vergelij» das ist doch selb.stverstandlich, Kurt.
zevenklapper. Er zijn heus nog wel king wil doortrekken, dan maak ik u In diesem Lande is das Mögliche un» Woensdagavond 14 Januari zal hot
tausend mahl Ver* Reisbureau Lissonc»Lindeman een
landen, waar ze met open armen ont» er op attent dat die wolf toch maar möglich. Aber
zeihung.... Ich darf nic'h alles sa= filmavond met lezing organiseren in
vangen zoud'en worden. 'Het open aan een beroerd einde kwam.
iHer/.liche Grüsze.
Zomerlust.
boekje ontbreekt dan uiteraard. Be»
Hr W. v. d. \Verff ie Zandvoort. gen
Films zullen worden vertoond over
dankt voor de foto's van uw vrouw U gaat dus interpelleren in de 'Zand»
Hr Kees Kuyper te Zandvoort. Ja, Canada, Australië, Zuid Afrika en
en kinderen. Leuk stel. Nee hoor, ze voortse 'Raad over dit 'geval. Lijkt
lijken niet op Germanen.
me niet gek. Alleen moet ik u waar» maak er een hoofdartikel van. Maar Amerika.
Tevens zullen de mogelijkheden
moet je even in de gaten hou»
Ds K. Top (predikant te Zeist). schuwen dat uw bemoeiingen wel es dan
den dat Bikker een remplacant had. van. vervoer naar deze landen worden
't Was-mij bekend dat /even een hei» verkeerd kunnen uitgelegd worden. Ja,
was de strafgevangenis te Bre» besproken.
lig getal is. Ik ben 't met u eens: dit Als ik u mag raden: Wacht nog een da. 'tLeuk
idee wel. O, heerlijk, maai
half jaartje, dan weten we meer.
is niet m'ooi meer.
alsjeblieft aL het gras voor de voeten Bouwnijverheid
Mej. To Alleman (onderwijzeres te van die afschuwelijke Momus weg.
Hr O. Broekaart te Breda. In uw
In de maan'd December kwamen vijf
gevangenis heersen benijdenswaardige' •Hypolïtushoef). Op de eerste plaats Succes.
woningen gereed, terwijl met de
toestanden. Ik vraag me af of 't nog dit: Ik zie niet in, -waarom wij elkaar
' BARTJE.
bouw van één woning een aanvang
lang zal 'duren dat men massaal van zouden tutoyeren. Dat geeft maar
werd gemaakt. In aanbouw waren" op
de " buitenkant af over . Ü'e muur verwikkelingen. Ik wil je "wel halver»
l Januari j.l. 44 woningen, waaronder
springt. ET zijn mensen genoeg in de wege tegemoet komen. 'Zeg jij dus
24 duplex. ,
matrfsdHippij,- 'die nog nooit, een lady maar U tegen 'Bartje. En-nu je vraag.

KOK. de

Nagekomen Nieuw jaar uwennen.

FAMILIEBERICHTEN

dat dit net no mag slagen als het
vorig tournooi.
In Haarlem vangt Dinsdagavond 6
De Heer en Mevrouw
Januari de scheidsrechterscursus aan,
DE RUaOFFERINGA
gevei> met blijdschap kennis van de waaraan ook enige O.S.S.sleden zul*
len deelnemen.
geboorte van hun dochter
TITLA HELENA
7HHANDBALTOURNOOI.
De gymnastiekvereniging O.S.S. zal
Zandvo'ort, 2 Januari 1953
evenals vorig jaar in 1953 een 7*hand»
Hervormde Pastorie
iballourn'ooi organiseren. Het spel
Met grote blijdschap geven wc ken» wordt hierbij dus met zeven rnplaats
nis van de geboorte van onze dochter van elf spelers gespeeld.
Inschrijvingsformulieren zijn reeds
MARIJT.TE JANSJE
verzonden.
Wc noemen haar 'Marijke.
ZANDV. HOCKEY CUJB „Z.H.C."
C. van Roon
M. S. van RoonsBos Daar de velden niet te bespelen wa»
ren, werden alle wedstrijden afgelast.
Zandvoort, 6 Januari 1953
Het programma voor a.s. Zondag
Stationsstraat 6
luidt:
iliercn: Z.H.C. IsAmsterdam II 2 u.
J.D. Tresliiïgsbeker:
H.I.C. IIIsZjH.C. II.
Gooi=Z,H.C.
Strawberrics IV*Z.H.C. IV.
Z.H.C. V.B.M.H.C. IX
' -12 u.
Meisjes: Z.H.C. a*Eechtrop a
3 u.

Sport

VARA Afd. Zandvoort

wenst alle leden een
succesvol,en voorspoedig Nieuwjaar

Schmitz, v. Poéke en Schaap
Annex parfumerieën

wenst alle cliënten, collega's en
vrienden van harte een GELUKKIG
en VOORSPOEDIG 1953

CABARETAVOND
Motorclub jZandvoort

Gisteravond werd door de Ouder»
commissie van de Zandvoortse U.L.O
de Wim Gertenbachschool een con»
tactavond gehouden, d.w.z. leerlingen
en en'kele medewerkers lieten op het
podium van Zomerlust allerlei staal»
tjes van hun kunnen zien, terwijl de
andere U.L.O.sscholieren al of niet in
het gezelschap van hun ouders als
publiek fungeerden.
De heer C. Kuyper opende de
avond met een kort welkomstwoord
waarin hij het burgemeesters»echt»
paar in het bijzonder begroette.
Spoedig daarna stond het accorde»
ontrio „de M'arilini's" voor het voet»
licht met een mars, een potpourri en
fragmenten uit Traviata.
Een aantal leerlingen gaf daarna
een opvoering van het bekende An»
dersen»sprookje de Prinses op de
erwt.
Marjan Kuyper bezong op tekst en
met begeleiding van haar vader het
wel en wee van de U.L.O. leerling,
waarin de leraren en het feit dat men
nog steeds aan het oude schoolge»
bouw 'gekluisterd is even onder de
loupe werden genomen.
De heer Kuyper volgde daarna het
goed'e voorbeeld van zijn dochter met
een eigengemaakt liedje, waarvan het
refrein „Kom erin, pak je tas uit"
door 'de zaal werd meegezongen.
iHet Zwemmer trio had andere pij»
len op zijn boog; ;ecn pianist, een
guitarist, de bespeler van een zelfge»
maakte stringbas lieten enkele Ame»
rikaan?e tophits 'horen, waarbij ccn
'heuse croonster, met halfsgevoileerdc
stem en al, als vocaliste optrad.
De jeugdige confercncier Furth
kondigde na een in de zaal geënsce»
neerd 'grapje de voordracht aan van
Willy V. Keulen, die „Kindersproke"
van Marie Boddaert reciteerde.
Onder leiding van de heer van der
Waals beeldden de leerlingen daarna
allerlei bockentitels uit die de scho»
lieren in de zaal moesten ra'den. (Hier»
aan was het honorarium van een
reep verbonden, dus er werd met
animo naar de namen in de U.L.O.»
literatuur gegokt.
;
„Wie het laatst lacht, lacht het
best", een sketch over een dom
dienstmeisje sloot het programma
voor de pauze af.
De kinderschrijver A. D. Hildc»
brand en de V.A.R.A. omroeper de

voor slechts

Te huusr gevraagd
voor ouder echtpaar

Vrije flat of etage,

is geldig tot

gemeubileerd, van half April
tot l Oct. Br. onder no. 105
bureau Zandv. Courant.

10 Januari.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterdag 10 en Zondag
11 Januari S uur
De Nederlandse Comedie

VIA LISSABON

Pr.: ƒ 1.— tot ƒ 4,- (al»
les inbegrepen). Coupons
geldig.

WONINGRUIL

15 Januari
Aangeb. een prachtige" flat, Donderdag
8 uur
A'darnsZ., bev. 67k., keuk.,
Amsterdams
badk.,. centr. 'blolcverwarm.
Toneelgezelschap
Huur ƒ 76,50 per mnd.
Gevr. flat of vrije woning
GIJSBRECHT
te Zandvoort, liefst aan foou»
VAN
AMSTEL
levard. Br. onder no. 103
Pr.: ƒ i,- tot ƒ 4,50 (al»
bureau Zandv. Courant.
les inbegrepen). Coupons
geldig met ƒ 0,50 bijbe*
Industrieruimte
taling. Verkoop op speel»
te huur of te koop gevraagd,
dag en 2 dagen ervoor
pl.m. 80 m2. Br. onder no. van
10=3 uur. Telefonisch
101 bureau 'Zandv1. Crt.
'na 12'uur.
WONINGRfJIL
A msterdanvZan'dvoort.
Aangeb. omg. Overtoom vrij
CAFÉ OOMSTEE
'ben. huis m. tuin (op Z.
Gevr. te huur of te koop
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
vrij huis 'te Zandvoort.
Br. no. 102 bun Za/ndv. Crt. Tot 1.30 uur geopend.

UITVERKOOP

Humanistisch Verbond Morgen:

B U R G E R L I J K E S T A N D OPENBARE samenkomst in hotel

150 gram
Croquette Biscuits
100 gram Bitterkoekjes
125 gram Chocohagel

3 Chocolade Repen
100 gram Pralines
2 rollen Zoute Drop
100 gram Engelse Drop
150 gram
Pepermuntballen

100 gram
Rivièra Sprits
100 gram Cocosbrood
200 gram Anijshagel

6 UUies
150 gram Greindrups •
150 gram
Haverstrpprtten
150 gram
Kaneelkussentjes*

150 gram
Bitterkoekjesgries
1 pak Custard
500 gram Griesmeel

500 gram Havermout
1 pak Vermicelli
150 gram
Vruchtenpudding

100 gram Abrikozen
150 gram Blanke
Rozijnen
100 gram Kaneel

100 gram Edammer
Jonge Kaas
100 gram Haagse
Leverworst

1
2
2
2

rol WvA Beschuit
Anijstabletten
rol Boterhampapier
rol Toiletpapier

1
1
500
1'/2

fles Azijn
pot WvA-Mosterd
gram Zachte Zeep
kilo Soda

SNERT

25 t.m. 31 December 1952.
„ZANDVOORT-DUIN"
GEBOREN: 'Peter, zoon van E. Jans» Zeestraat 29 hoek Stationsplein op
sen en W. C. J. Bionda; Marijtje,
Woensdag 14 Januari a.s.
dochter van J. Koper en G. Koper.
met worst en vlees
GETROUWD: H. J. Halewijn en
's avonds 8 uur
iH. M. Brouwer.
OVERLEDEN: Johanna E. Buurt, Spreker: de Heer 'H. LIPS
50 Ct P-liter
oud 67 jaar, overleden te Haarlem. Onderwerp: Humanisme en

Vrijzinnig Protestantisme

Vrij entree

Het Bestuur

10 Januari organiseert de voetbalclub MELKERIJ
Zandvöortmeeuwen een grote feest»
avond in Monopole.
Opgevoerd
wordt h-et successtuk van het gezel»
schap Ruys ,Fluffy neemt de leiding'.
De D.W.V.sban'd' verzorgt evenals vo»
(ook Bulgaarse)
rig jaar de dansmuziek.
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
Chr. Besturenbond snijdt
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

MARIEN BOSCH

Slager
GAUS
Kerkstraat 14

YOGHURT

belangrijk probleem aan

De Chr. Besturenbond zal op Vrijdag
9 Januari a.s. in „Ons Huis" een ver»
Heel 't gezin heeft
gadering houden. Voorzitter P. 'Brune
belangstelling
'dan het woord voeren over
voor de
telefoonnummers zal
Monopole
„Bedrijfsorganisatie en medezeggen»
ZANDVOORTSE
en adressen
sohap", het eerste punt uit 'het so= Woensdag: 7 Jan. 8, uur: film
ciaal»politiek programma 1952 van
COURANT
„De Jantjes".
2000 Brandmelding
het C.N.V.
Donderdag: 8 Jan.:'Propaganda-avond
2403 Commandant Brandweer
afd. Zandvoort van de „V.A.R.A.".
2100 Politie
Schoorsteenbrandje
2819 Politie (voor spoedgevallen)
Profiteert van de
2345 Gem. Secretarie
Zondagmiddag werd d'e brandweer
Andere attracties en
publlciteltswaarde
2058 Gem. Geneesheer, Kostverloren- omstreeks half zes gealarmeerd voor
nuttigheden
die
daarin gelegen
straat 4
een schoorsteenbrand in perceel Baan
2262 Informatiebureau Vreemdelin- 8. Met koolzuursneeuw wist men liet Zaterdag 10 Jan. S uur: Catearetavond
is
Motorcl. Zandvoort in Zomerlust.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein vuur vrij spoedig te blussen, maar de
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
De clichédienst
werd toch ernstig be» Woensdag 14 Jan. 8 u.: Openbare sa»
fünstrijkerü, J. H. G. Weenink, schoorsteen
menkomst Humanistisch Verbond staat mede tot uw
schadigd.
De
verzekering
delct
de
in hotel „ZandvoortsDuin" Zeestr.
Pakveldstraat 30 a
beschikking.
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse- schade.
*
laan 7
Stadsschouwburg, Haarlem
2135 Zandvoortse Courant, Gerten- Ingestort
Vraagt inzage van
bachs Drukkerij, Achterweg l
Op 't Schelpenplein stortte Vrijdag* Zaterdag 10 Jan. 8 uur: De -Nederl.
de uitgebreide
2424 Autobedrijven „Rinko"
Comedie met „Via Lissabon".
morgen een schuurtje in. Het dak
collectie.
Oranjestraat en Stationsplein
had de sneeuwlaag niet meer kunnen Zondag II Jan. 8'uur: idem.
2975 Joh. Sötsma's Leesbibliotheek dragen. Personeel van d'e Dienst der Donderdag 15 Jan. 8 uur: Amsterd.
„De Opbouw", Tollensstraat 47. Publieke "Werken heeft later nog een
Toneelgezelschap met „Gijsbrecht
2254 Slijterij Lefferts, Zeestraat 44
wankele muur omgehaald.
/
• van Amstel".

Belangrijke

van deze artikelen

flink zelfst.
Dagmeisje

heer Garritsen hadden de leiding in
ccn hersengymnastiekswedstrijd tus»
scn een ploeg meisjes en jongens, die
uiteindelijk door de jongens werd ge»
wonnen. De vraag „Hoeveel leden
heeft de Zanclfvoortse Gemeenteraad"
kwam er niet zo best af; 41! vond
men of 6 a 7. Het juiste antwoord
(13) moest uit de zaal komen.
Het Zwemmer=trio, ditmaal verge»
xeld van twee „croonsters"' liet zich
nogmaals horen, evenals de MarilU
ni's.
'Een luguber toneelstukje uit de rid»
dertijd en een voordracht over de
slanke 'lijn gingen Vooraf aan een tos
neelstukje over 'n aantal stoute pad»
vindsters.
Een waarschijnlijk nogal waarheids»
getrouwe sketch over het huiswerk*
maken onder begeleiding van de ra»
dio (be=bop) vormde met een slot»
feestlied met het heerlijke vooruit»
xicht op 'het te volgen bal de laatste Tot en met Woensdag a.s. duurt onze
prestatie van de leerlingen.
originele Amsterdamse
;Het was een geanimeerde avond
waar de stemming zeker voortreffe=
lijk was.
Ziet de Etalage's
De verrichtingen vielen voor U.L.O.»
leerlingen tegen en kenmerkten zich HENK SCHUILENBURG
door (op zichzelf wel lieve) naïveteit De Goedkope Amsterdammer
óf de gedegenereerde invloed van het GROTE" KROCHT 5-7 Tel. 2974
Amerikaanse sweet en mellow.
Wat dat betreft gaf de avond een
en ander te denken. Vrij veel zelfs.

Feestavond
Zandvo ortmeeuwen

•••
;

hij minstens 500 gram vlees
] PAKJE MARGARINE .voor' 20 .cent of,
l PAKJE VET voor 38 cent of
l ROOKWORSTJE van „De Hoorn" '«r
l SAKS. SMEERWORSTJK voor
'70'" cent
Kleine Krocht.l,- Telef. 2432
,

Mevr. Hendriks, Brede*
rodestr. 118, Zandvoort,
zoekt voor directe in*
diensttreding een

UITGESTELD
De voor j.l. Zondag vastgestelde ZATERDAG 10 JAN. 1953
VOETBALVERENIGING
in Gebouw ,,/iomirlu.it"
vaardigheidsrit kon door de weers*
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Aanvang 8 uur
omstandigheden niet doorgaan. Een
Daar de sneeuw de speelvelden voor nieuwe datum zal binnenkort door de Na afloop Bal
voetbal ongeschikt had gemaakt, w e r» Motorclub „Zandvoort" worden vast» Kaarten-" a ƒ 1,25" p: 'pers.'
den het afgelopen weekend alle wed» gesteld'.
verkrijgbaar bij Mevr. A.
strijden afgelast.
Smit, Parallelweg"32 en aan
K.J.C. „CORODEX"
de yaal
'
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De eindstand van tie halfjaarlijkse
Af d. handbal.
competitie is geworden: 1. mevr. Gezocht voor jongen, 15 jr.
Wegens de weersomstandigheden van Flipsc, 2. A. Keesman, 3. J. Paap, 4. TEiI-TUrS ged. 2 o. 3 rnaan=
afgelopen Zondag zijn de selectie» mevr. Manders, 5. mevr. Kraaijcnoord. den. Voor genezing begin
De dames hebben zich dus bijzon» bronchitis verblijf aan zee
wedstrijden waarvoor 7 O.S.Spieden
Liefst tegen niet te
aangeschreven waren, niet doorgc* der goed geweerd. Mevr. Flipsc komt nodig'.
nu voor de volgende competitie in hoge vergoeding. Br.: v. d.
gaan.
Werft, Pretoriusstraat 9o"sll,
De handbalcommissie heeft evenals het bezit van de wisselbeker.
Onze zeer geslaagde Kerstwedstrijcl Amsterdam.
vorig jaar het plan opgevat om een
tournoot 7»handbal te organiseren. werd gewonnen door G. Terol. Ieder Juffr. vraagt GEM. ZIT*
Alle verenigingen hebben hiervoor lid kreeg deze avond een mooie rol» SLAAPK. Br. m. -prijsopg.
reeds een inschrijvingsformulier ont= lade, terwijl voorts .zowel voor de no. 104 bureau Zanch-. Crt.
vangen. Wij wensen deze commissie competitie als voor de Kerstwedstrijd
WEGGELOPEN: ZWART
veel succes toe met haar plannen en fraaie prijzen beschikbaar waren.
POESJE. Witte voetjes, wit»
te bef. Mevr." Randag, Em=
ma-weg 21.

Contactavond Ulo-school

•• Vrijdag en Zaterdag, geeft

Slagerij „LA VIANDE '

De hercnkapperszaak
Haltestraat 31

RINKEL vraagt voor direct
WINKEL J U F F R O U W

WEEK-AGENDA

*

VAN

AMERONGEN

54e Jaargang 110. 2

—

Verschijnt Dinsdags en Vrijdags
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Redactie: E. Leellang
Achterweg l
Administratie en
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Wees zuinig op uw

WITKZUSTERS
ledere morgen om acht uur, regen,
storm, wind, 'hagel en sneeuw trot»
.screncl beginnen de wijkzusters aan
hun vcrplcgingstaak. Dit leven van
offeren, werd' d'oor hen vrijwillig ge»
ko/en en dag en nacht staan xij dan
ook klaar om xovcel mogelijk aan
alle oproepen om hulp Ie voldoen.
Helaas 'houden vele patiënten on:
voldoende rekening met de daginde»
ling van de xubtcrs, waardoor niet
alleen veel energie wordt verspeeld,
maar ook veel tijd wordt verknoeid,
waardoor tle zusters door onnodig
heen en weer fietsen, e.a., soms dag»
raken, maken van pi.m. 12 uur, om
van tic nachten nog maar niet te
spreken.
Als de zieken, het/ij hedlegerige of
lopende patiënten, hulp van de zus»
ters nodig hebben, dan wordten ./.ij
vriendelijk verzocht voor de morgens
hulp zich vóór 8 uur bij de xusters
Ie ver\oegcn. Voor de middagdicnsl
behoren de boodschappen vóór drie
uur binnen te xijn. Noodgevallen
uitgesloten.
De hulp van de xusters wordt uil»
sluitend verleend onder overlegging
van een briefje van de behandelende *
geneesheer. Dit geldt vooral voor
noodgevallen.
Treft men clc xuster niet thuis, dan
deponeert men het briefje in haar
brievenbus. Hiermee voorkomt men
voor xiuh zelf, nodeloos heen en
weer lopen en ergernis, maar ook het
uitblijven van 'de <gew r enste hulp.
Voor het gebruik van vcrplegings»
artikelen heeft men e%enecns een
bewijsjc van de arts nod'ig.
Om te xorgen, dat alles geregeld
verloopt, wordt men verzocht zich
zoveel mogelijk naar de spreekuren
der zusters te regelen.
Zr Lien (OranjcsGroene Kruis)
houdt /itting van 2=3 uur, Gast»
huishofje 27;

Het is soms merkwaardig hoe men
in eenzelfde spanne tijds opeens kan
stuiten op uitspraken over hetzelfde
onderwerp.
Op 3 Januari verscheen Het Her»
vormd Kerkblad van de Gemeente
Zandvoort waarin een weergave ve;»
scheen van de rede van Ds C. de Ru.
gehouden bij de opening van de Wil»
helminaschool.
In deze rede roerde de spreker o.m.
aan de ondergang van vorige bescha»
vingen, waar de Christelijke normen
niet van kracht waren en het behoud
ervan in onze eigen cultuur.
Eveneens op 3 Januari verscheen
de Groene Amsterdammer met een
artikel van d<e oude componist, mu»
xiekcriticus Matthijs Vermeulen.
Oo'k hij beschreef het ondergaan
van oude beschavingen en zei tevens
het zijne over onze eigen beschaving.
De twee betreffende passages druk»
ken wij hierbij af, omdat het ons in»
tcressant voorkomt de lexer in con»
tact te brengen met twee meningen
uit totaal verschillende hoeken, juist
omdat die meningen grondgedachten
over eenzelfde onderwerp behelzen.
Wij citeren eerst on/e plaatselijke
predikant:
„'t Is onlangs gebleken, dat wie
zichzelf per se „ongodsd'ienstig" noe»
men willen, onaangenaam zijn getro!»
fen, wanneer 'bij een openbare benoc»
m ing gesproken is over de godsdiens:
tige overtuiging van de benoemde als
een belangrijke zaak. Ik laat dit uiter 1
aard rusten, maar toch schuilt er een
juiste gedachte achter, die ik juist
vand'aag op 't terrein van de school»
opvoeding ter sprake wilde brengen.
Zoeven sprak ik over levensuitrusi
ting.
't Gaat ons en ook die „ongods»
dienstige" mensen om het bewaren
van de hog& normen van moraal en
recht. Om de rechte ethiek, de rech»
te weg in goed en kwaad, kort ge»

Zr de Wilde (Witte- Kruis) houdt
zitting van 2:3 uur, Haarlemmer*
straat 7;
Zr (Hoogenbosch (WH»Gele»Kruis)
houdt xitting van 1=2 uur, Sterre
der Zee.
Op deze tijden moeten dus de arti»
kelen gehaald en terug bezorgd wor»
den.
iHoudt niet langer de artikelen in
uw bexit dan strikt noodzakelijk is
maar brengt alles na 't gebruik,
vooral de dure artikelen xoals in»
phraphilelampen c.d. direct terug.
Wanneer het een en ander te lang
in de ge/innen 'blijft staan kan men
niet aan alle aanvragen voldoen. Al»
Ie artikelen moeten zélf gehaald en
••ehoon en gepoetst terug be/orgd
\\ orden.
Verder een dringend, maar vrien»
dclijk verzoek tot de gehele bevol»
king, om vooral op de Zatcrdagmid»
dagen en Zondagen het werk van de
wijkxu.stcrs tot het minimum te bc:
perken.
Er is dan n.l. één zuster in tunctic
voor een bevolking van 12000 xiclen.
De zusters zijn geen machines, dk
maar steeds op volle toeren kunnen
blijven doordraaien, maar ook mem
scn, die op 'hun tijd rust behoeven,
om zich lichamelijk en geestelijk van
hun dikwijls zeer zware en vermoei»
cndc arbeid te herstellen en zo
nieuwe krachten te verzamelen om
hun mooie taak, met pen blijmoedig
hart voort te xetten.

PROTESTEN
Zandvoortmeeuwen en HBC
afgewezen
Na afloop van de op 23 N o v. j.l. ge»
speelde competitiewedstrijd Zand»
voortmeeuwen»H.B.C. is door Zand»
voortmecuwen geprotesteerd tegen
het niet toekennen van een straf»
schop. Deze werd alsnog genomen
en ingeschoten. Ook H.'B.C. tekende
na dcxc wedstrijd protest aan we»
geus het afkeuren door de scheids»
rechter van een doelpunt.
Beide protesten werden j.l. Wocns»
dagavond door de protestcommissie
van de Koninklijke Nederl. Voetbal
Bond te Amsterdam behandeld. Het
resultaat van deze behandeling was
dat zowel het protest van Zand»
voortmeeuwen als dat van IH.B.C.
werd afgewezen, zod'at in de toen
verkregen eiml'stand 0»0 geen vcran»
.lering komt.
Op deze avond werd tevens het
protest 'behandeld ingediend door
T.Y.B.B. wegens het niet toekennen
van een /.i. geldig doelpunt in de
wedstrijd tegen De Postduiven. Ook
d'it protest vond geen genade bij de
prote.stcommissie, zodat de uitslag
3»2 in het voordeel van De Postdui»
ven onveranderd blijft. Door het af»
wijzen van deze protesten komt dus
in de ranglijst geen verandering.

Beroep niet aangenomen
Het beroep van de Hervormde Ge»
meente van Zandvoort, gericht aan
Ds [1. van der Loos te Haarlem:^.,
is door deze predikant niet aange:
nomen.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

en,
Ken organisatie van
oude (of nieuwe) Na:
liunaal Socialisten
heeft dus blijkbaar
de hand gehad in de
ontvluchting van de
gevangenen uit Breda.
Het fascisme dal in Duitsland reeds
talloze bewijzen leverde van het feit
dat het langzaam onder de neder:
laag aan het uitkruipen is en hoe
langer hoe openlijker weer begon
met de vorming van een machtsposihe, werd na zeven jaar dus weer
een factor van niet te onderschatten
belang in de Westerse democratieën.
Voor hen die de uitwassen van hel
Nazidom (a! of niet aan den lijve)
hebben ondervonden is deze gedacht
ie min of meer verbijsterend.
In de eerste plaats omdat de on:
meetbare publiciteit die na de oorlog
over de gevolgen van hel fascisme
losbarstte grote groepen dus NIET
heeft doen beseffen waarvoor het re:
gime van het Nationaal Socialisme
verantwoordelijk is geweest.
Heeft deze publiciteit daarvoor
misschien teveel in het teken van de
(overigens begrijpelijke)
haal, de
rancune gestaan?
Een vraag die al geen zin meer
heeft omdat reeds gebleken is dat
de fascisten tijdens de veroordelingen
en dodelijke critiek over hun hoof:
den hebben gezwegen, maar in stilte

De Postduivenvcr. „Pleincs" organi»
Namens het Wit»Gele Kruis,
seert op 10 en 11 Januari in Hotel
W. M. B. Bosman, secretaris. Keur een postduivententoonstelling.

die wij opdolven uit het stof. Weder»
om, evenals voorheen, zouden wij
niet met stelligheid durven uitmaken
of de mensen hun god verlieten, dan
wel of de mensen verlaten werden
door hun god. Want overal \\ordcn
nog plechtige ceremoniën verricht,
overal wolkt nog de wierook, het
geurige bloed der bomen, naar de
hemel, overal worden dagelijks of»
fers en offeranden gewijd, overal
rekken millioencn handen zich naar
een vertrooster 'boven ds aarde,
o\eral branden nog de lampen dag
en nacht in het 'heiligdom.
Maar die talloze gebeden blijven
onverhoord en zonder werking, alsof
zij niet meer wellen uit een goede,
zuivere bron, alsof zij zich niet meer
wenden tot het juiste oor, alsof de
mens die ze spreekt niet meer ver»
staan wordt, en zichzelf niet meer
verstaat.
Welk een mysterie! Zoveel lippen,
zoveel ogen, zoveel harten die om
harmonie, om liefde smeken naar
hun hoogste toeverlaat, en de d'offer
die op een' tak koerend buigt voor
zijn duif verkrijgt dexe harmonie ge=
makkelijker dan wij. Het werd on»
mogelijk om onxc steriliteit, onze
leegheid langer niet te zien. Wij be»
merken haar, en wij huiveren, wij
duizelen er bij als voor een verxwel»
gende diepte.
Het werd onmogelijk om on/c on»
waarachtigheid', onze zwakheid lan»
gcr niet te zien. Het werd onmoge»
lijk om niet te zien, dat wij, na meer
dan negentien eeuwen, ondanks de
aanvuring van geïsoleerde helden en
heldinnen die wij roemen als kun»
stenaars, eren als heiligen, nog niets
of bijna niets hebben verwezenlijkt
van het eerste gebod, van het voor»
naamste en eigenlijk enige gebod,
dat de beste, grootste god die ooit
verscheen, ons gaf: bemint elkander,
gelijk gij uzelf bemint. iHet is onmo»
gelijk na twee wereldoorlogen, waar»
bij wij elkander in alle hoeken deiaarde, om beuzelachtige redenen en
ijdele drogredenen, tot kermen heb»
'ben gebracht, in folteringen hebben
gedreven in de zwartste 'dood, en in

du havdste haat, het werd onmogelijk
terwijl wij koud en onleerzaam ver»
stokt de verdelgendste wapens toe»
bereiden voor de gruwel van een
derde oorlog, welke in alle landen
en in alle harten de rest zal schenden
en vermorzelen der getuigenissen van
die God, het werd onmogelijk om
niet te zien met zulke herinneringen,
xulke verwachtingen in onze ogen,
het werd zelfs voor de blindste ogen
onmogelijk om niet te xien dat de
God, die het gebod' gaf „hebt elkan»
der lief", gefaald heeft door ons, dat
hij elke dag faalt door ons, en dat hij
ons verlaten heeft omdat wij hem
verlieten.
Onze eigen bedrieglijkheid, onze
eigen ijzige tegenspraken, -waarmee
wij de woorden die onze innerlijke
wet vertolken, halsstarrig en gaande»
weg logenstraffen, onze eigen laffe
vcrsagin'gen tegenover de simpelste
consequenties van wat wij met de
mond belijden, maakten onze God
tot leugen voor de God, die ons oor»
deelt in ons binnenste. En daar wij
dat bedrog zien, die verloochening
van onze God, die verloochening van
onszelf, daar wij dat bedrog hoe lan»
gcr hoc onweersprekelijke]- xien om»
dat onze daden hoe langer hoe ma»
telozer en heillozer worden, omdat
wij door onze handelingen hoe langer
hoe flagranter en roekelozer de ge»
geven en ontvangen wet verzaken,
daar wij onze eigen negatie zien met
onze ogen, zien tot in het onderste
onzer ziel, zien met ons instinct,
zien met de scherpte van ons verwijs
'tcnd intellect, daarom bidden wij
niet meer tot onze God als cenvou»
di'gc gelovigen, maar als heimelijk
w<anhop enden, niet meer als mensen
die zeker mogen xijn van hun God,
maar als mensen die zich in ver»
dceldheid voelen en weten met hun
God, met hun kracht, niet meer als
innig en trouwelijk verbondenen met
hun God' en met hun kracht, maar
als veinzers die tegenover hun God
zichzelf misleiden, zichzelf ten ver»
dcrve voeren. En terwijl wij bidden,
'bereiden wij met eigen handen onxc
puinhoop, de ondergang van onze
God."

Namens het Witte Kruis,
A. J. 'Hollenberg, secretaris.
Namens het Oranjc»Groenc Kruis,
A. A. Ccnse, secretaris.

/egd.
Maar deze ethiek wortelt in xijn
hoogste vormen ('n de Christelijke
godsdienst. Daaruit xijn deze hoge
normen als vrueht voortgekomen. En
daar profiteren we allen van. Maar
deze ethiek, afgesneden van d'e bron,
verschraalt en verwordt tot al wat
verkeerd is.
Dit behoeft niet bewezen, maar is
bewezen in de historie. De oude „bc»
i.chaving" van Griekenland, Rome,
nóg ouder van Babel, Egypte zijn
alle ondergegaan aan innerlijke ver»
wording. En wat 't verworden van
de Chr.sethischc normen betreft:
denk aan de dictatuurlanden niet hun
afschrikwekkende ethiekverkrachting,
omdat daar god'sd'ienst practisch niet
meetelt.
De opzienbarende historicus Toyn»
hcc heeft dit — hoewel hij zichzelf
geen Christen noemt — aangetoond
en beklemtoond.
En hij /iet de enige kans op be»
houd van onze cultuur in de regene»
rende levenvernieuwendc, krachten
van de Christelijke godsdienst, welks
ethische normen gelukkig door vele
eeuwen Christelijke prediking ge»
meengoed zijn geworden in Neder»
land en elders. Óók van dexe, zich
.,ongodsdicnstig" noemende mensen,
hoewel ze zich deze herkomst niel
schijnen te realiseren.
Maar bloemen, afgesneden van de
wortel, verdorren snel. Waar Gods
Woord, waar Jezus Christus geen
„Heer en Meester" meer is, raakt een
volk of cultuur op een of andere rn t»
nier en tijd losgeslagen van de an»
kers der Christelijke ethiek."
Vermeulen kwam tot deze conclusie:
„Vand'aag ontwaren wij in Europa,
in de ganse wereld, de voorboden en
de aankondiging van wat ons tiental»
l en malen 'getoond' is door de clocu»
meuten uit vervlogen eeuwen, ver»
dwenen rijken, verzonken tempels,

Het Instituut voor Arbeidcrsontwik»
kclinrt vertoont Zondagmorgen 11 Ja=
nuari in Hotel Keur de film: „Rijker
leven". Na 'de pauze treedt op het
cabaretgezelschap „De Gong".

Causerie in Patronaat
Zondag 11 Januari zal Pater Zeg»
waard in het Patronaatsgebouw een
causerie houden over het Missieges
bied in Nieuw=Guinea.

Postduivententoonstelling

Il

Tournee-avond van de Vara
Donderdagavond was de zaal van
Monopole tot de laatste plaats bezet
toen de V.A.R.A.»afdeling een tour»
nec»avond organiseerde. De voorzit»
ter, de- heer A. Molenaar, sprak hier»
over xijn verheugenis uit, wees niet
alleen op de landelijke groei van de»
xc rad'iosomroep tot over de 300.000
leden, maar ook op die van 'de af»
deling, die in enkele maanden tijd
steeg' van 512 tot ttó leclen.
Ook de 'heer J. Pop sprak over de
•\ ooruitgang van de V.A.R.A., die 27
jaar geleden is opgericht en steeds
voor
het democratisch»socialisme
heeft gestreden, in samenwerking
met hef N.V.V. en de Partij van ds
Arbeid (vroegere S.D.A.P.).
De verbinding met deze organisa»
ties bleek uit allerlei op/ichten en
juist dexe stelling doet het ledenaan»
tal de laatste maanden met sprongen

Zondagmorgenfilm

waarschijnlijk hebben gedacht: „On:
ze lijd komt wel weer eens". En hel
begin/ er dun nu op Ie lijken dat /.ij
— misschien wel niel in die ma/e
waarin zij dat wensten — maar dan
toch waarneembaar gelijk krijgen.
In dit soort situaties blijk! du
kwetsbaarheid van een democratie,
de politieke status die wij deson:
danks verkozen boven alle regerings:
vormen.
U et schijnt moeilijk met democra:
lische middelen een dermate onwel:
riekende invloed als b.v. die van het
(nieuwe) Nat. Socialisme tegen te
gaan.
En hel is altijd weer merkwaardig
Ie onderkennen dat deze onmachtig:
heid voortkomt uil dezelfde grondbe:
ginselen die ons zelf de onontbcer;
lijke male van persoonlijke vrijheid
schenken.
De principiële vrijheid: ie verper:
soonlijken en uit te dragen wal wij
willen.
Dit maakt het bestaan voor ons de
moeite waard en het vormt tevens
een dreiging. Het heeft te maken
met onze hoop op ge/.onde verhou:
dingen en mei onze vrees voor een
inwendige aantasting van de geesles:
gesteldheid waarin wij leven.
De democratie is de enige boot
waar wij vrijwillig instappen, maar
hij kan alle kanten opdrijven.

vooruitgaan. Aan de andere kant xijn
er echter machten aan het werk om
de „politiek" (wat is politiek?) uit
de aether te verdrijven. Hoofddoel
is \oor de V.A.R.A. momenteel: ver»
sterking van 'het ledenaantal om front
te kunnen maken tegen reactionnairj
elementen. Voorts dient men niet te
vergeten, dat binnen afxienbare tijd
de xenduren definitief geregeld zul»
len worden, zodat het van belang is
de V.A.'R.A. xo sterk mogelijk te
maken.
Na deze korte toespraak was het
woord aan het gezelschap „De Trek»
>:ers". Hot orkest „Accordeola" on»
der leiding van Jan Gorissen, zorgde
reeds
direct voor de stemming, ter»
w r ijl de voordrachtskunstenaar Jan
Lemaire succes boekte in de samen»
spraak met xijn paard „Betsy"'.
Tini Visser vertolkte enige wilda
cowboyliedjes, maar had meer suc»
ces in haar tweede optreden. Over
Max van Praag behoeft niets gexcgd
te worden, want zijn komst beteken»
de dat een ieder er eens recht goed
voor ging zitten. Het afwisselend re»
pertoire van dit gezelschap werd bc»
sloten met een Zuid»Amerikaanse
show met nieuwe en verrassende
lichteffecten.
De V.A.R.A. kan op een geslaagde
avond terugzien.
J.G.B.

Vroegere plaatsgenoot
promoveerde te Rome
8 Januari promoveerde te Rome on/c
vroegere plaatsgenoot P. Dr Ans»
fried Hulsbosch O.E.S.A. tot doctor
in de Bijbelwetenschappen aan het
Pauselijk Bijbel instituut.
Dr Hulsbosch woonde vroeger in
het /.g. „Panncnland", dat weliswaar
tot de Parochie en Gemeen L c Zu'rl»
voort behoort, maar zover van het
dorp ligt dat hij zijn schoolopleiding
in Vogelenzang genoot.
Van 1922 tot 1928 'bezocht hij het
Triniteitslyceum te Overvecn. In
1932 trad hij te Eindhoven in de or»
de der Augustijnen en werd in 1938
tot priester gewijd.
Van 1936 tot '41 studeerde hij aan
het Angelicum te Rome en promo»
veerde 7 Juli 1941 tot doctor in de
theologie op een proefschrift over
„De figuur van de lijdende en ver»
rijzende Christus in de brieven van
Paulus". Hij promoveerde summa
cum laude d.w.z. met de 'hoogste lof.
Tot 1944 vervolgde hij in Rome xijn
stud.ies aan het Pauselijk Bijbel»
instituut ond'cr leiding van de paters
Jezuieten. In dit jaar slaagde hij te»
vens voor zijn
doctoraalexamen.
Sindsdien werkte hij aan zijn proef»
schrift, maar gaf tegelijkertijd les
het Groot Semenarie d'cr Augustij»
non te Nijmegen.
In 1947 en '48 verbleef hij nog»
maals in Rome en op 2 Januari 1953
gaf hij aan 'het Pauselijk Bijbelmsti»
tuut zijn z.g. „openbare les".
Ter viering van de promotie zal
P. Dr 'Hulsbosch te Vogelenzang een
'Hoogmis opdragen op 18 Januari.
.
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Mensen en zaken

Zandv. Operettevereniging
Zaterdag 17 Januari en 24 Januari
't Is niet koud.
organiseert de Zandv. Operette Ver*
eniging iij Monopole ter gelegenheid
U
moet
zich
voorstellen
dat 't snik'
van haar 5 jarig bestaan twee caba*
ret avonden met Radio^artisten on» 'heet is.
dat is heel gemakkelijk. U gaat
der de titel „Juist iets voor U". Na eenO, dagje
naar zee en 't is in de
afloop is er een groot bal.
ochtend al 'behoorlijk warm. Es kij»
ken ---- ja, zo is 't: U woont dn het
Ihartjc van de Jordaan. De hui/en
Naar Engeland
erelid benoemd wegens zijn g: ote op het stroomverbruik gaf. Touring
leunen landcrig tegen elkaar. Omdat
trouw aan de vereniging; hij is lid Zandvoort schijnt plannen te koeste» Naar ons werd medegedeeld is de ze 't nóg heet hebben van de "vorige
ren om 'het Raad'huisplein te gaan heer Hugenholtz, directeur van Tou* d'ag. De ochtendzon schijnt precies
vanaf 1915.
versieren, maar de overige straatver» ring Zandvoort, Dinsdagavond naar door 'het geopende venster van uw
Engeland vertrokken voor het geven kamer. En ze steekt. U constateert
De Rondvraag leverde in de eerste siering drukt alleen maar op de mid* van
adviezen over een nieuw aan te d'at 't wel zal onweren vanmiddag.
plaats de informatie op dat de-Win* d'enstand.
Voorts werd uitgebreid gesproken leggen Circuit.
En die kans is niet gering.
kelsluitingswet voor Zandvoort de* over
het idee om een deputatie van
Maar j a . . . . u hebt een snipperdag
finitief is goedgekeurd. Nog even de Zandvoortse
middenstand
uit
te
en
m'oeder wil naar Zandvoort. De
werd thet punt aangeroerd of ook de zenden naar andere badplaatsen met Wit-Gele Kruis
kin'ders willen 't ook e n . . . . Natuur*
klant bij het overtreden van die wet name in België teneinde zidh op de
Zuster Hoogenbosch verpleegde in lijk, kom er maar uit!
strafbaar gesteld zou dienen te wor*
te stellen van de positie, de 1952 299 patiënten. Zij legde '1802
„Hé, moeder.... wor' es wakker!
'den. 'Hierover is in Den Bosch een hoogte
van de middenstand al* huisbezoeken af, waaronder 194 aan We motte naar Santfaurt!"
proefproces lopende en de voorzitter handelswijze
daar. Verder van het genre amuse» t.b.c.spatieniten. De dokter werd l o
Moeder draait zich kreunend om
adviseerde om de gang van zaken al* ment,
overheidsmaatregelen etc. maal geassisteerd en 23 maal werd en u gaat maar vast water opzetten
daar eerst af te wachten alvorens Hierbij dekwamen
nog enkele maatre* de laatste hulp "verleend. Uit het ma» voor de thee. Onderweg naar de
stappen te ondernemen. In een koop* gelen in deze gemeente
sprake gazijn werden 509 artikelen uitge» keuken wordt het halve dozijn- (va*
avond! schenen de meeste leden toch en daaruit bleek dat men ter
veror* leend.
riërendi van zes tot en met veertien,
wel iets te zien. Indachtig het voor* dening dat aan de centralede strand*
tweesderde
man, eensderde vrouw)
beeldi van diverse andere forensen» strook niet mag worden gezwommen
op
'het
appèl
gebruld. En nu de thee.
gemeenten zal men hieraan toch aan* als een ongunstige invloed voor de
Is 't eigenlijk' niet veel te heet voor
dacht 'blijven besteden.
(Adv.)
beschouwde. Elders is
hete thee? Dat is wel een moeilijk»
Gevraagd werd ook er bij het ge» middenstand
Beproefde hulp bij
badleven wél vrij.
heid om even_bij te gaan zitten. Om
meentebestuur op aan te dringen er hetMaar
verkoudheid voor Vawil men veranderingen die
thee te krijgen, moet je ze heet zei»
op toe te zien dat op het caravan» de activiteit
der, Moeder en kind.
in d'e 'badplaats kunnen
ten, anders wordt 't geen thee. Maar
itertpin geen artikelen worden ver» bevorderen dan
dient men ook 'be*
't is te heet voor hete thee. Dan kun
kocht. Het bleek dat verschillende slagen ten ijs komen
en gegevens te
je ze koud laten worden, dat is waar.
winkeliers 'hiervan schade ondervin* ivur/amelen voor gefundeerde plan*
Maar in die hitte koelt ze misschien
den.
nen. Het is in ie'd'er geval niet juist V.C.C, organiseert
helemaal
niet af ...... Nee, dat is
Voorts trachten diverse zaken weer dat de Zandvoortse middenstand in*
geen
onzin.
En als ze wél afkoelt, is
artikelen te gaan verkopen die niet slaapt terwijl men in de concurreren* serie van drie lezingen
't te laat geworden voor Santfaurt.
geheel in hun branche liggen. Ver» de badplaatsen met rasse schreden
Dan moet er maar kouwe melk ge*
zocht werdi om zich allen bij de eigen vooruit gaat.
De Vrouwen Contact Commissie zal dronken worden. U begint langza*
nering te houden.
in
Hotel
Keur
op
15,
22
en
29
Januari
Over het algemeen achtte men de»
te transpireren van het pro-A'ls d'e Flora in Heemstede komt ze kwestie zeker de aandacht en de een serie lezingen organiseren. Deze merhand
en van de hitte. De lucht tril'
zal gepoogd worden Zandvoort een moeite waard. Na het seizoen zal er worden gehouden door Mevr. Flo» bleem
in alle vertrekken. Nee hoor, 't is
feestelijk karakter te geven. Ver» dus wellicht een uitwisseling plaats» rence de Boer. 'Het onderwerp van niets
afgekoeld in de nacht.
lichtingen zullen branden etc. Men thebben tussen Zandvoortse en Bel» deze 'lezingen is: Bouw en functie
J u i s t . . . . melk.... Hè, wat maken
zou het wel 'billijk vinden dat de Ge» gischc winkeliers.
van de vrouwlijke geslachtsorganen die snotneuzen een stennis.
meente voor deze gelegenheid — die
en hun invloed op de lichamelijke en
„Hé geteisem.... kom nou naar
Tegen
half
twaalf
was
de
agenda
toch ook een reclame voor Zandvoort
geestelijke gezondheidstoestand van beneje! Moeder, kom=ie d'r nou uit".
in het algemeen is — een subsidie afgewerkt.
de vrouw in haar verschillende leef*
Er is nog anderhalve fles melk.
tijdsfazen.
Wlat krijgen we nou? De melk in de
halve Jles is zuur. Kan je zó zien.
(Ingezonden Mededeling)
O, de hele fles is bedorven. Wat 'n
Gevonden voorwerpen
wanhoop.
„Ik see gisteree aofend nog so, set
Opgave vanaf 18*12*'52 t.m. 7»1»'53.
se in de gautsteen. . . . maar nei....
Een man, die zichzelf respecteert
niet doen.... nou is se suur. Hep
Aanwezig ten burele:
geen mins er wat an''.
Zaklantaarn;
diverse
enkele
hand»
Is degene, die zich met AKRU scheert.
Tja, dat is verschrikkelijk. Dus
schoenen 'en wanten; l paar wollen tóch
thee.
kinderwantjes; gymschoen; paraplu*
Moeder
het geteisem komen op.
foudraal; enkele sleutels en een lo= De eerste en
met een gezicht van: 't is
per; kindertasje.
me allemaal te veel, praat niet tegen
me. Het laatste (geteisem is onzij'dig)
Aanwezig bij de vinder:
een dodelijke hoeveelheid ener*
Hond, Dr Gerkestraat 44 rd; honden* met
üie. Hoe kunnen ze 't opbrengen in
riem, Oosterparkstraat 35; muntbil* die hitte, hè?
jet, 'Haltestraat 30; muntbiljetten,
Enfin; hoc 't gebeurde is niet te
Thorbeckestraat 18; portemonnaie beschrijven.
kwamen in Zand*
met inh., Stolbergweg 10; want, Wil* voort en ---- Ze
Nee,
over die dag wordt
lemstraat 5;,handschoentje, Hugo de de mantel der (koele)
liefde gewor»
Gr-ootstraat -13; herenhandschoen,
Dat kan. Als ^er ooit koele" liefdePrinsesseweg 11; want, Buureweg 3; pen.
is, dan is 't wel op deze af*
want, Zandvoortselaan 26; l paar nodig
^rijselijkc dag.
wollen handschoenen, J. Steenstraat
Het zand was heet, de zee was
9 zw.; l paar wollen, kinderhandsch., heet,
de zon was verschrikkelijk
Recla
Willemstraat
29;
l
paar
wollen
hand*
In scheervlucht Uw baard er af.
En daardoor kwam het dat de
Studios
schoenen, C. Huijgensstraat 2 zw.; l heet.
woorden, die pa vriendelijk bedoeld
paar wollen handschoenen, Potgieter» had,
solfergele vlammen uit /'n
straat 8z\v.; shawl, Oosterparkstraat mond als
kwamen.
vriendelijk dus.
l grijze sok, iHulsmanstraat 14; Moeder trachtte Niet
die
vlammen
te do*
Avond Hervormd Kerkkoor n.l. de eerste reis van de Nieuw Am* 56;
sterdam naar New*York; Iets over 't armband, Brederodestraat 87; ring ven met de brandbare bitterheid van
Woensdag j.l. werd door het Kerk* Reddingswezen langs onze kust (spe» met sleutels, Buureweg 3; contact* haar laaiende toorn. Dat ging niet en
koor der Hervormde Gemeente voor ciaal Zandvoort) en over een con» sleutel auto, Kinderhuis Poststraat; het werd een uitslaande brand, dij
loper, Paradijsweg 17; boodschappen* de hele situatie nóg heter maakte.
leden met hun introducees een gezel» gres van het A.'N.V.V.
lige avond belegd in de Nieuwe Con»
Na 'het dankwoord van de voor* tas, Zeestraat 32; boodschappentas,
Geen enkele redacteur, waar ter
sistoriekamer.
zitter ging men om ruim half elf vol* Poststraat 11.
\\ereld ook, zal de woorden dulden.
De heer S. van den Bos, voorzitter, daan huiswaarts.
die tegen elkaar gezegd werden.
opende de avond' met een welkomst»
Daarom worden ze zorgvuldig in de
(Adv.)
woord en sprak zijn verheugenis uit
pen gehouden. Maar het geteisem
over 'het feit dat de Kerkmuz-ick» Cabaretavond „'t Voetlicht"
spreekt er met afgunstige bewondc*
-m
H
O
E
S
T
?
avond ,van 2 Dec. j.l. zo goed werd
ring ovcr._
De R.K. toneelvereniging „'t Voet*Rode Hoestpoeders van Mijnhardt
bezocht.
Wimpie had blaren, Keesje had
De directeur van het koor, de heer licht" geeft 'Zondag 18 Januari in het
vellen, Jantje had blaren, . Marietjc
Herman Dees, gaf zijn visie weer Patronaatsgebouw een Cabaretavond
had vellen, Nico had blaren, Herman
onder de titel „Dwaasheden",
op deze avond.
had vellen en vader en moeder had»
Ondanks de fouten, die er onge*
den blaren en vellen. De Zandvoort*
Botsing
twijfeld gemaakt- zijn, was hij van
se naar de Spuistraat was een hel op
oordeel dat het gebodene op een be* Geslaagd
Vorige week had op de hoek van wielen. D'e melkboer had nieuwe melk
hoorlijk peil stond' en voor de pro* Mej. G. van Norde slaagde voor het de Pakveld'straat en de Swaluëstraat neergezet. Voor de deur. Ze was
gramma's uit de stad zeker niet be» examen stenografie.
een botsing plaats tussen een perso* zuur.
hoeft onder te doen.
nen* en bestelauto. De bestuurder
En het weerbericht voor vandai1"
Hij dankte de leden voor hun trouw
van de eerste jwagen verleende geen luidt:
repetitiebezoek en hoopte dat dit
voorrang. Mede door de gladheid kon
Overwegend bloedheet — wcin ; <»
(Adv.)
ook in de toekomst zo mag blijven.
een botsing niet voorkomen worden.
of geen wind uit Z.O. richtingen
Na de thee werden enkele filmpjes
wagens werden vrij ernstig bc*
— in de avond kans op zware on»
Ruwe lippen ?P|f ROL Beide
vertoond door de heer N. F. Bakels,
schadigd.
weders, die geen verkoeling zul*
len brengen — Temperatuur tus=
sen 35 en 58 graden. — Heel-.
Waarschuwing voor automobilist
ten: Hier en daar kunnen de s te*
nen van klinkerwegen tijdelijk <>e=
smolten zijn. Asphalt is vrijwel
overal goed bevaarbaar.
Volsens Coué moet het mogelijk zijn
vandaag een zonnestcek te krijgen
MOMUS

Wel of geen
WINKELWEEKACTIE IN 1953?
....Z.H.V. vergaderde....
Doordat Donderdagavond j.l. in het
dorp nog diverse andere gelegenhe*
den publiek trokken was d'e vergade*
ring van d'e 'Zandvoortse Handclsver»
eniging in Hotel Keur niet zo druk
bezocht als gewoonlijk.
Voorzitter M. Webcr roerde in
•/ijn openingswoord even de balans*
opruiming aan en toonde zich ver*
heugd over het feit dat die in Zand*
voort niet zulke excessen heeft ver*
oorzaakt. In diverse grote steden is
dat wel het geval geweest en men
concurreerde tot clkaars en ook tot
eigen schade door de artikelen prac*
tisch weg te geven.
Bij de ingekomen stukken bevond
/ich een brief van het Rode Kruis
dat zijn dank betuigde voor de mede»
werking van de winkelstand die prij*
zen voor een verloting beschikbaar
stelde.
De agen'da vermeldde een toelich*
tiiig op het Kennemer Financicrings*
Instituut dat het voor de winkelier
mogelijk maakt om voor bepaalde
artikelen crediet te verlenen zonder
zelf risico te lopen. Diverse win*
keilers hebben zeer veel geld uit*
staan in geleverde maar nog niet be*
taalde goederen. Dit nadeel kan wor»
den tegengegaan door zich aan te
sluiten bij het Instituut dat voor de
betaling aan de winkelier en de in*
casso bij de cliënt zorgdraagt. Voor*
zitter ried de leden met klem aan om
van deze financierings»methode ge»
bruik te maken. Er zijn weinig kos»
ten aan verbonden.
Geen winkelweekactie?
Een belangrijk punt werd besproken.
Namelijk het al of niet houden van
een winkelactie. Uit diverse reacties
bleek dat men voor een winkelweek»
actie in 1953 niet veel voelde. Nog*
maals werd het fiasco van de schelp»
jesactie ter sprake gebracht. Gecon»
stateerd werd dat het publiek niet
tevreden was gesteld. Gesuggereerd
wetd om een etalagewedstrijd te or»
ganiseren, maar dit idee vond weiniu
weerklank. Toen de voorzitter dan
ook vroeg of men in principe wel of
geen actie wenste scheen de animo
nihil te zijn. Toen 'het besluit echter
gevallen was, bleken diverse leden
het eigenlijk toch wel te betreuren
dat er nu ter stimulering van de ver*
koop niets zou worden gedaan.
Het is dus mogelijk dat er alsnog
een initiatief .voor het houden van
een actie uit de bus komt.
45'Jarig bestaan.
In Mei viert de Zandvoortse Han»
delsvereniging zijn 45 jarig bestaan
en gediscussieerd werd over de vraag
'hoe men uiting zou geven aan de
feestelijkheden. Er was ƒ 1000,- uit
de reservekas gevoteerd om in de
kosten tegemoet te komen. Het voor*
stel om een diner te geven werd me»
de door de vrees voor de talloze
speeches niet met enthousiasme ont*
vangen. In principe besloot men om
voor de leden een feestavond te «e*
ven op 21 of 28 April met beroepsar*
tisten. Om deze zaak te regelen werd
een feestcommissie ingesteld die zal
bestaan uit de heren: D. Petrovitch,
E. Loos, L. de Leeuw, D. Vader en
M. Weber.
Ook werd gesproken over een fees*
telijke versiering van het dorp. De
Haltestraat heeft zijn verlichting,
maar hoe staat het metde Kefkstraat
en de Grote Krocht? Gepoogd zal
worden om ook daar een aantrekke*
lijke verlichting aan te brengen. In*
zake dit punt heerste echter wol
twijfel of de animo voor deze zaak
door alle betrokken winkeliers zou
worden getoond.
In ieder geval werden ook voor
deze aangelegenheid twee commissies
benoemd, voor de Kerkstraat samen*
> gesteld uit de heren G. Suurland', B.
Bosman en H. Hildering, voor de
Grote Krocht uit de heren C. Nooy.
H. Heidoorn en een nader aan te
Nsij/cn lid. Als deskundig adviseur
werd de heer H. Schuilenburg aan»
ge/ïocht.
Om ook in de Stationsstraat een
fcestverlichting te krijgen werd als
contactman de heer F. van Wouden*
berg benoemd.
Staande de vergadering werd de
heer A. de Roode bij acclamatie tot
(Adv.)

dames

*eggen: Voor de h a n d e n niets
beter d a n H A M E A - G E L E I .
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De avontuurlijke reis

Zeepost

41. „Wat een manieren", schimpten de'kleine din»
gen. „Jelui moest je schamen". IManuel Mol maakte
duizend excuses en zijn beschaafde manieren ver*
zachten al gauw de gemoederen. En toen Raratsus
op zijn bekende breedsprakige wijze zo'n beetje ge»
zegd had, wie ze waren en wat ze kwamen doen,
werden de elfjes dol nieuwsgierig. 'Ze gingen in een
kring om Raratsus heen zitten' en die vertelde alles,

in het bijzonder het verraad van Reintje en de vlucht
van antiquair Raaf.
42. „Ja", zei het elfje, dat door Raratsus zo onbe»
suisd was omvergelopen, „die Raaf weet ik wel te
wonen. Hij woont in de oude toren van de ruïne,
hier midden in het woud. Ik wil je wel zijn woning
wijzen, maar dan moet ik op je rug zitten, mijn been
doet te veel pijn".

Met d« volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië:
m s. „Willem Ruys" (21 Jan.).
Ned. N\v. Guinea:
s.s. „Overijsel" (19 Jan.).
Ned. Antillen:
m.s. „Oranjestad" (20 Jan.).
Suriname: m.s. „Bonaire1' (21 Jan.).
Unie v. Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Blocmfontein" (13 Jan.).
Canada: s.s. „iHurricane" (13 Jan.)
s.s. „Rijndam" (15 Jan.).
Argentinië, Uruguay, Chili, Paraguay
Bolivia, Brazilië:
s.s. „Andes" (12 Jan.).
Austr. Statenb. en Nw. Zeeland:
s.s. „Strathmore" (9 Jan.).

* ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Dr C. F. M. Robbers, Koninginnen
weg 34, telefoon 2813
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.

J. Smalbraak, Gevraagd:
Vrouwen-arts
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houdt spreekuur

FAMILIEBERICHTEN
'Algemene kennisgeving

l'. KOPER
wcdn. van
Catharina Koper»Weed'a
en
'
.TACOBA KEUR
hebben de eer U kennis te geven van
PREDIKBEURTEN
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
de voltrekking zal plaatsvind'cn op
Donderdag 22 Januari 1953.
Zondag 11 Januari
Kerkelijke inzegening in de Ned.
10 uur: Ds C. de Ru.
(Viering H. Av.). Herv. Kerk te Zand voort om 12.15 u.
door de Weleerw. Heer Ds C: de Ru.
7 uur: Ds E. Saraber .Ir.
(Viering H. Av. en dankzegging). Zandvoort, 8 Januari 1953
Noorderduinweg 39
Nee/. Protestantenbond, Brugstraat 15 Diaconichuisstraat 12
Zondag 11 Januari
10.30 uur: Dr A. J. van Bicmcn van Voor de vele bewijzen van belang»
Bentveld.
stelling ondervonden bij het over»
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
lijden van mijn gelrcfde Echtgenote
hoek Emmaweg
MARIA ANTONTA v. d. VORST
Zondag 11 Januari
geb. Poh'lmann
10 uur: Ds A. de Ruiter.
betuig ik langs deze, weg mijn harte»
Viering H.A. lijke dank.
5 uur: Ds A. de Ruiter.
G. C/J. v. d. Vorst Jr.
H.A. en dankxegging.
Zandivoort, 9 Januari '1953
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Oranjestraat 9
Dinsdag 13 Januari
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Klein en groot
Spr.: Joh. H. v. Oostveen, evange»
list te Voorburg.
eten

Maandag
l—2
Donderdag 3—4
Mevrouw Keur»Koopmans, in het
Zandvoortselaan 41, vraagt Consultatiebureau
per l Februari een DAG» aan de Poststraat
MEISJE. Aanmelden vanaf
Woensdag 14 Januari.
Openbare verkoping

voor onze Cartonnage»afdeling. Prettige werkkring.
Aanmelden: Vernhout & van Sluyters' Drukkerijen N.V.,
uitsluitend Bakenessergrac'ht 3, Haarlem.

OPERA- ' IHELM
CONCERT

en'duetten uit 'bekende opera's)
Notaris Mr M. R. KRANS
ANNEKE v. d. GRAAF, sopraan;
te Haarlem is voornemens
JOlHN v. KESTEREN, tenor
op Donderdag 22 Januari
Theater Monopole, aanvang 8 uur
1953 te 14 uur in 't Notaris»
Losse kaarten a ƒ 2,25 Dr Gerkestraat 93 zw en
huis aldaar in publieke vei»
s avonds a.d. zaal. (Plaatsbespr. 11.30=12.30 uur).
ling te brengen:
Het woonhuis met erf en
Voor direct gevr.:
tuin te Zandvoort aan het TE HUUR GEVRAAGD
De Zandvoortse
Stationsplein 29, gr. 2.03 WINKEL'HUIS met woning
Are.
op Ie stand.
Huur geschat op ƒ 45,— p. Voor woningruil aan te bies
mnd. docb zal nader door den: vrije woning, 2 kmi.s v.h. kiosk Stationsplein
Huuradviescommissie wor» en gr. keuken. Brieven ond.
voor hele of halve dagen. den
vastgesteld.
Br. no. 201 bur. Zandv. Crt. Grond'bel. ƒ 82,77; Straatl. no. 203 bureau Zandv. Crt.
Telefoon 2667.
ƒ 30,-; Rijnl. Bundergeld LERAAR GEEFT LES aan
COUPEUSE neemt weer ƒ 0,50.
Geopend van 9»6 uur.
huis in Accordeon, Piano, In» en verkoop v. postzegels
werk aan.
Bet. voor of op 5 Maart Gitaar,
Mandoline.
Potgieterstraat 33.
1953.
Beu. Dinsd. en Don» Br. no. 205
bur. Zandv. Crt Ruime sortering in
derd. van 14*16 uur.
Philatelistische
Inl. ten kantore van gen.
benodigdheden
Grote
opruiming
notaris,
v.
Redenstraat
20.
Gevr. woning te Zandvoort. Tclef. 15383.
van Winterhoeden Zeer billijke prijzen.
Aangeb. mod. 2e etage, van
Walbecckstr. 54»II, A'dam. Ged. BERGRUIMTE TE
v.d. Werff's brood
Zondag 11 Januari 9.45 u.: Radiotoe»
Aangeb. 2»PITS ELECTR. HUUR, geschikt voor auto»
spraak (op 402 m) door 'H. Lips van
KOOKPLAAT
A.G.E., in stalling, centr. dorp. Br. no. Pakveldstraat 30. Tel. 2730
het fïumanistisch Verbond. Onder»
g.
st.
Haakman,
Dr Gerke= 204 bur. Z. Crt.
Zand
v.
.Vrouwen
Contact
Comm.
van RESTANTEN
werp: „Militairen in „De Ark".
straat
25
zw.
WAT IEDERE VROUW
Voor direct gevraagd
CAFÉ OOMSTEE Schocnhandel
Jong gezin (l sch.g. kind)
MOET WETEN
net
Dagmeisje
Iedere Vrydag gekookte
CURSUS VAN 3 LEZINGEN op zoekt WOONRUIMTE.
of gebakken mosselen
bij
Mevr.
Balledux,
Halte»
Zeer
g.
ref.
Brieven
onder
15,
22
en
29
Januari,
8
uur,
door
Anderen gingen U
Grote Krocht
no. 202 bureau Zandv. Crt. straat 27.
Tot 1.30 uur geopend.
FlorencedeBoer, vrouwenarts
hierin voor!
in HOTEL KEUR ('bij het Station).
Toegangsprijs voor de 3 avonden
Gireert U ook nog heden
75 cent.
Alleen toegankelijk voor vrouwen.
uw abonnementsgeld
Kaarten verkrijgbaar bij Mevrouw
Blaau'boer, Haltestr. 46 en 's avonds
over 1953? Graag!
aan de zaal.
Enige tijd geleden meldden wij in dit blad dat een plaatsgenoot de
Maar nu na de oorlog.
heer K. F. Klaje, een scriptie schreet over ,Dc ontwikkeling van Zand=
Indien u niet over een
1945
ƒ 16.617,69
voort van vissersdorp tot badplaats".
Slager GAUS, Kerkstr. 14
De heer Rlaje heeft met deze studie over Zandvoorts ontwikkeling een
1946
ƒ 30.499,20
girorekening beschikt,
p. 500 gr.
vrij uitgebreid feitenmateriaal op over/ichtelijke wijze verwerkt en
1947
ƒ 46.765,42
Lamscarbonade
ƒ 1.48
waar hij ons hiertoe in de gelegenheid stelde willen wij gaarne enige ruim»
wilt U de f 5,- voor het
1948
ƒ 102.634,63
Kalfslappen
vanaf ƒ 1,70
te besteden aan verschillende onderdelen van zijn manuscript.
1949
ƒ 127.716,56
Ossenlappen
vanaf
ƒ
1,80
volgende jaar of f 1,25
Varkensfric./lappen .... ƒ 2,30
1950
ƒ 113.174,04
De Keizerin van Oostenrijk en de
Ontstaan en verdwijnen
ONZE BEKENDE LUNCH»
Prins van Lippe Detmold 'b.v. hoor»
1951
ƒ 106664,27
voor het eerste kwartaal
van de visserij
PAKKETTEN
den in deze tijd tot de jaarlijkse bc»
Bij aankoop van vlees v. ƒ 2,50
De geweldige stijging in 1948 vindt
. wellicht even bij ons
Dit eerste hoofdstuk geeft na een zoekers van onze badplaats.
250 gr. LEVERWORST 40 et.
'Zandvoort was zeer vooruitstre» zijn oorzaak in de opening van het
korte
schets van het ontstaan van 't
En
'd'an
heden
weer
voorradig
vend.
In
1887
werd
een
electrische
Circuit dat jaar.
aanreiken.
dorp, o.m. enige gegevens over de
onze beroemde
tram voor lokaal vervoer in gebruik
verhouding van beroepen.
.Het staangeld voor 't tentenkamp
SNERT 50 cent per liter
genomen. Dit waè de eerste electri»
Het spaart ons veel
In het jaar 1825 telde Zandvoort sche tram die in Nederland reed, of» op 'het Noordelijk strand brengt de
pi.m. 700 inwoners; de beroepen wa» schoon de dienst spoedig werd op» gemeente ongeveer ƒ 30.000 op.
v
moeite
ren toen als volgt verdeeld:
Tot besluit van deze opsomming
geheven.
WONINGRUIL
van de/e voor Zandvoort zo typeren»
Timmerlieden 6
:
In -.1899 kwam. de tramverbindinü de inkomsten nog iets over de strand»
Aangeb' een prachtige'flat',* A'dam»Z. ,
' Zandvoortse Courant
~-R«dérs~'6."~ * '
Amsterdam»Zandvoort. En van dat verpachting. De Gemeente Zand»
bev.
6
k.,
keuk.,
badk.,
centr.
blok»
'Vissers
66
1
ogenblik afVas Zandvoort voorbe» voort pacht het strand van het Rijk
Achterweg l, telef. 2135
verwarming. Huur ƒ 76,50 per mnd.
" Vis drogers 4
stemd om volksbadplaats te worden. voor ƒ 7000 (de prijs van 1951). De
l Gevr. flat of vrije wqning te Zand'
Bakkers 4
Immers de reis naar de badplaats onderverpachting bracht in het jaar
\ voort, liefst aan boulevard. Br. onder
Schoenmakers 4
werd nu ook „voor de gewone man" 1950 f 42.675 op. In 1951 was dit be»
i no. 206 bureau Zandv. Courant.
Voorts visventers, aardappeltelers en betaalbaar. Bovend'ien kwam het rij» drag ƒ 42.941.
matrozen. Tien mannen voeren ter wielverkeer op.
Het batig soldo voor de gemeente,
De rijke buitenlanders bleven van» verkregen door deze strandverpach»
koopvaardij. Ook waren er twee
scheepswerven in 'het dorp gevestigd af die tijd weg.
op Uw OUD Radiotoestel. Het heeft inruilwaardc, bij aankoop van een
ting wordt gebruikt ter verbeteriiv
Hotels gingen een kwijnend bc» van de aanvoerwegen naar 't strand.
Hieruit blijkt dus dat de meerder»
NIEUW.
heid
van
de
inwoners
een
beroep
had
staan
lijden
en
dit
bleef
zo
tot
19-4
PHILIPS RADIOTOESTEL BX 520 A
ƒ 295,- of ƒ 4,10 p.w.
In een van de volgende nummers
dat met de visserij in verband stond. toe.
met afstemoog, visserij» en amateurband, aansluiting voor pick»up en
Vijftig jaar later was de bevolking Een echte forensenplaats werd Zand- zullen wij nog enige aandacht aan
dubbele KLANKKLEURRE.GELAAR.
deze studie wijden.
reeds uitgebreid tot 1400 zielen, ter» voort eerst in 1914.
Alle andere typen leverbaar
vanaf ƒ 1,90 p.w.
wijl het aantal visserssohuiten bijna
PHILIPS PICK»UP op standaard
ƒ 98,- of ƒ 1,25 p.w.
In dat jaar vonden vele Belgische
gelijk gebleven was.
vluchtelingen in Zandvoort onderdak,
TELEVISIE ERRES of PHILIPS vanaf f 495.Aangetoond wordt dan dat 't vis» dit
in verband met het toen reeds
Interessante uitzendingen en meerdere ontvangsten wachten U.
serijbedrijf niet in de eerste plaats voorkomend
kamerverhuur in hersens
PHILIPS HOOGTEZON BIOSOL
ƒ 198,- of ƒ 2,50 p.w.
door de opkomst van het vreemde» zoen. Deze Belgen
werkten elders en Bedrijfsorganisatie en
lingenverkeer,
maar
door
de
concur»
STOFZUIGERS EXCELSIOR Keus uit, 5 modellen, vanaf ƒ 2,- p.w.
maakten
zo
Zandvoort
bekend in de medezeggenschap
rentie van de IJmuider kielschcpen grote steden. Het aantal
forensen
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op prettige wijze de
te gronde is gegaan. De Zandvoorts» 'maakt tegenwoordig ongeveer
60% In de vergadering van de Chr. Be»
betaling voor U. Desnoods zonder vooruitbetaling.
visten zoals men weet met de veel van de bevolking uit.
langzamere, platte schepen, z.g.
sturenbond van vanavond, waar de
De eerste wereldoorlog heeft dus heer P. Brune het woord zal voeren
„bommen".
TELEVISIE
%
fa
een economische zegen voor 'het dorp
ELECTRA
gebracht (winterkopers voor vele over „Bedrijfsorganisatie en mede»,
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
zeggenschap" zullen o.m. de volgen»
seizoenbedrij ven).
De opkomst van de
de punten ter sprake worden ge»
Koopt uw
Badplaats Zandvoort.
bracht:
Seizoenbelastingen
Dit
interessante
deel
vertelt
van
de
Monopole
seizoenbelastingen worden in 1. De Overheid blijve de publiek»
omschakeling die er in Zandvoort Echte
Vrijdag'9 Jan. 8 uur: film „Zij, die
Zandvoort momenteel niet meer ge»
rechtelijke organisatie van het be»
plaats
vond
toen
'het
badleven
zich
wij vereren".
'heven. Vroeger wel d.w.z. een z.g.
drijfsleven sterk bevorderen.
Fa
A.
v.d.
Veld-Schuiten
allengs
sterker
ontwikkelde.
Zaterdag 10 Jan. 8 uur: Uitvoering
forensenbelasting. Bij het langer dan 2. Zij stimulere zoveel mogelijk de
Manc'hesterjassen,
»mouwvesten
en
In
1828
werd,
naar
ieder
zo
lang»
Voetbalver. „Zandvoortmeeuwen".
maanden vertoeven in de bad»
/.amerhand weet, het hotel Groot drie
totstandkoming van bedrijfschap»
Zondagmiddag 11 Jan. 2.30 uur: film «broeken, 'Eng.- leren blauw kepercn
moesten de badgasten een be»
bioeken, overalls blauw, khaki en
Badhuis gesticht. Een moment, men plaats
pen.
„Lord Wanhoop".
lasting
betalen,
naar
de
grootte
van
mag wel zeggen \^an groot historisch hun inkomen. In d'e practijk kwam 3. Door middel van een herziening
Zondag 11 Jan. 8 uur: film „Zij, die witte overalls, korte en lange stof»
jassen, enz. enz.
belang voor deze gemeente.
wij vereren".
van de Wet op de Bediijfsorgani»
ec'hter 'hier op neer dat men be»
KRUISSTRAAT 12, TELEF. 2360
Het was in tegenstelling tot wal het
Maandag 12 Jan. 8 uur: idem.
taalde wat men wilde missen....
satie worde de mogelijkheid' ge»
men
vaak
denkt,
niet
zo
dat
zich
nu
Dinsdag 13 Jan. 8 uur: film „De on» De werkloosheid in Dec.
opend tot het vormen van hoofd»
Toch kreeg Zandvoort aanzienlijke
opeens een levendig strandbezoek
o vci winnelijken".
productschappen als overkoepelens
bedragen
binnen.
In
1929
verviel
dt
=
ontwikkelde.
De
gasten
die
te
Zand»
Eind
December
stonden
bij
de
ar»
Woensdag 14 Jan. S uur: idem.
de organen van bijeenbehorende
voort m het nieuwe hotel kwamen ze bcfastmg. Andere inkomsten vooi
Donderdag 15 Jan. S uur: Opera» bcidsbureaux 166.020 werklo/c man»
productschappen.
de
gemeente
werdten
in
die
tijd
ge»
vertoeven
namen
hun
zeebadten....
Concert onder auspiciën van Cult. nen "cregistreerd, waarvan er 31.357
vorm d door de z.g. Kurtax, een be» 4. De vrije organisaties van werkge»
waren tewerkgesteld bij een DUW* binnenshuis.
Kring „'t Helm''.
Het zeewater werd 'daarvoor met lasting die moest worden betaald bii
vers en werknemers dienen de
object of bij een gemeentelijke werk»
Andere attracties en
draagsters der bedrijfsorganisatie
vcr.u.mmgs» of werkvoorzienings» een z.g. waterkar van zee naar het verblijf langer dan een week. Ook
deze
'belasting
verviel.
Sinds
1920
nuttigheden
hotel vervoerd. Deze waterkar heeft
te zijn en te blijven.
object. Op 30 November bedroeg hot
kent
men
de
logeerbelasting
die
nog tot het begin van de twintigste
Zaterdag W Jan. 8 uur: Cabarctavond aantal werklozen 129.560, waaronder
5.
Aan
de Wet op de Bedrijfsorgani»
reeds
geheven
mag
worden
bij
een
Motorcl. Zandvoort in Zomcrlust 30.186 DUWtarbeiders. De normale eeuw gereden.
^atie dient een zodanige uitvoering
Inmiddels werd er nog een hotel naoht verblijf in het dorp, maar hef
van
de
werkloosheid
Woensdag 14 Jan. 8 u.: Openbare .sa» se./ocnstijglng
te worden gegeven, dat aan li€t
menkomsl Humanistisch Verbond ; n de maand December werd dit jaar opgericht, — veel meer volkshotel — wordt al sinds jaren niet meer ge»
zelf»doen der bedrijfsgenoten een
daan omdat een dergelijke belastinsj
genaamd ,Driehuizen'.
in hotel „Zandvoort»Duin" Zecstr. nog versterkt door het ongunstige
ruime plaats wordt verleend.
Zondagmorgen 11 Jan.' 11 uur: Film .weer en door de afloop van vele ' Beide hotels werden tot 1850 spaar» remmend op het bezoek zou werken
Een van de belangrijkste belastin» 6. De Wet op de Bedrijfsorganisatie
en Cabaret in Hotel Keur, Zcestr., landbouwwerkzaamheden, die door zaam 'bezocht.
worde zodanig gewijzigd, dat van
Inst. v. Arbeidersontwikkeling.
het natte weer in de maand Novem»
Het jaar 1881 was voor Zandvoort i^en voon Zandvoort is de vermake»
alle niet»georganiseerde bedrijfs»
75, 22 en 29 Jan. S uur: Cursus van 3 ber nog niet waren gereed gekomen.
echter weer van grote betekenis; lijkiheidsbclasting. Dat deze belasting
genoten bijdragen kunnen worden
lezingen door Florence de Boer,
Onder d-e bouwvakarbeiders nam
toen werd door de ge'bro'eders Els» vroeger niet veel om het lijf had
geheven in de kosten van de be»
vrouwenarts, in Hotel Keur, Zee» de werkloosheid toe van 28.914 tot
bacher uit Berlijn het plan gemaakt blijkt wel uit het feit dat in 1865 over
'drijfsorganen.
str., onder auspiciën Zandv. Vrou» 36.834, de metaalarbéiders van 11.210 voor een geheel nieuwe badplaats de 42 grootste gemeenten een som»
tot 12783, de landarbeiders van 14007
wen Contact Comm. aan de Noordkant van 'het dorp. In ma van ƒ 36.371 werd geïnd, hetgeen 7. De wetgeving, betrekking hebben»
tot 27.788, transportpersoneel van
1890 was dit project gereed en het neerkwam op een cent per persoon.
de op de rechtsvorm van de on»
Stadsschouwburg, Haarlem
7907 tot 9942 en de losse arbeiders
omvatte een Kurhaus, een Passage In 1949 'bracht een. Nederlands bur»
derneming, dient dusdanig herzien
ger
aan
vermakelijkheids'belasting
ge»
Zaterdag 10 Jan. 8 uur: De Nederl. van 21.220 tot 26.106.
met winkels en een Grand 'hotel.
te worden, dat vormen van mede»
Comedie met „Via Lissabon".
Het aantal ingeschrevenen bene»
In dezelfde tijd kwam de spoor» mid'deld op ƒ 2,36. Wel een verschil!
zeggenschap worden verkregen,
Zondag 11 Jan. 8 uur: idem.
den 19 jaar steeg van 5445 tot 7.622. wegverbinding met Zandvoort ge»
Voor d'e tweede wereldoorlog ging
welke aan de arbeid in de onder»
Donderdag 15 Jan. 8 uur: Amsterd. 'Het aantal aanvragen voor manne»
reed en in deze tijd was er clan ook een bedrag aan vermakelijkheidsbe»
neming de hem toekomende plaats
Toneelgezelschap met „Gijsbrecht lijk personeel daalde in December
een directe treinverbinding met Ba» lasting ontvangen in Znndvoort de
en verantwoordelijkheid verzeke»
van 9793 tot-9023.
van Amstel".
sel.
ƒ 20.000 nooit te boven.
ren.
NET MEISJE, 17 jr, zag
zich gaarne voor de Zater»
dagmiddag in een winkel
geplaatst. Liefst kruideniers»
winkel. Grote Krocht 9.

dagmeisje
of werkster

PostzegelhandBl

thans Brederodestr, 26

Woningruil

Elisabeth Donye Opruiming

Brossois

£eit jÊuctce over Zandvoort (i)

U MIST ZOVEEL

WEEK-AGENDA

by

Bedrijfskleding

l

l

Magazijn

't Wonder van Zandvoort
heeft geen O P R U I M I N G
maar op al on/e artikelen

Sport

10"/, korting ! !

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWBN"

op onze gewone prijzen.
Dit geldl van a.s. Zaterdag 10 Januari lot 17 Januari.
SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

Wordt er gevoetbald?
Het ziet er nog niet naar u i t dat a.s.
Zaterdag en Zondag gevoetbald zal
kunnen worden. De sneeuw bedekt
nog de velden en de mogelijkheid i 3
klein dat deze 'het a.s. weekend het
veld 7al ruimen. Mocht dit toch het
geval /.ijn, dan wordt door onze elf»
tallen het volgende programma afgc»
werkt:
Zondag IJ Januari:
\Voerden=Zandivoortm. l
Zandivoortm. 2=fH.B.C. 2
Zandvoortm. 3=Schotcn 3
Zandvoortm. 5=Vl.Vogels 3
SiH.S. 4=Zandvoortm. 7
Zanclv.m. jun. a^Haa'rlem b
Waterloo a=Zandv.m. jun. b

2.30 u.
2.30 u.
9.45 u.
12 u.
12 u.
9.45 u.
2 u.

Zaterdagmiddag 10 Januari:
Zandv.m. adsp. b=K'land b
Zanclv.m. adsp. c=D.S.K. a

3 u.
3 u.

emigratieplannen
koestert ziet zich voor een groot aantal vraa'g»
stukken geplaatst.
Waar moet ik mij aanmelden?
Welke reismogelijkheden bestaan er'?
Hoeveel bagage mag ik meenemen?
En honderd en één problemen meer, die voor de

AANSTAANDE EMIGRANT
van groot gewicht zijn en waarop men betrouw*
bare antwoorden wenst.

Vragen deze zaken ook uw aandacht?
Gaarne zenden wij L l G E H E E L G R A T I S
onze uitgebreide brochure.

RUYS
& Co.
Kruisstraat 43, Haarlem. Tel. 20679, 20(580
PASSAGE*A GENTEN (smds 1868)

van alle binnen- en buitenlandse scheepvaart- en luchtvaartmaatschappijen
Toch trainen!!
De leden worden er op attent ge*
maakt, dat ondanks het minder goede
gesteldheid van het veld, toch gcre» INSTITUUT v. ARBEIDERSONTWIKKELING
geld getraind wordt. Juist nu er niet
Zondagmorgen 11 Januari, 11 uur
geregeld gespeeld kan worden, is de
training 'onontbeerlijk. Verheugend
was het daarom te constateren dat
Woensdagavond j.l. verschillend;
Hotel Keur, Zeestraat
spelers bij de training aanwezig w;i=
ren. Ondanks de sneeuw werd er Korte toespraak Gew. Bestuurder A. DE ZWART.
flink en met veel animo geoefend.
Na de pauze Cabaretgezelschap „De Gong", Haarlem.
Toegangsprijs: leden 30 cent, nict=leden 50 cent.
GRO OT KL A VER J ASTO URN OOI Kaartverkoop: Helmersstr. 50; Marisstr. 21; A. J. v. tl.
Op Zaterdag, 17 Januari 1953 orga» Moolenstr. 84; Tolweg 6.
niseert de K.J.C. „Znnclvoortmceus
wen" het traditionele tournooi om
het kampioenschap voor Zandvoort
voor koppels (1953).
van
Dit tournooi wordt gehouden in
„Zomerlust". Deelneemsters en deel»
nemers worden verzocht xich tijdig
Kleden, Perzen, Meubelen,
aldaar te melden.
Gouden en Zilveren voor»
\\erpcn.
K..T.C. „ZANDVOORT"
Kerkstraat 13. Telef. 2288
Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand=
voort" zijn 16e ronde voor het club»
kampioenschap. Dit keer kwam er
weinig verandering in de stand.
1. K. v. d. Klauw; 2. F. Vcirös; 3.
G. Keur; 4. C. Bluys.
*
Deze maand' zal de eindstand uit
BEREIK
de bus komen. Daarna begint de
ZAND VOORTS
nieuwe competitie.

FILM „RIJKER LEVEN"

THEATER

„MONOPOLE"

Stationsplein = Dir. Gebr, Koper = Telefoon 2550
VRIJDAG 9, ZONDAG 11 en
MAA'DAG 12 JANUARI, 8 uur
Claudelte Colbert, Paiilette Goddard, Veror\\co
l.ake, George Reeves, W all er Abel,
Paramounf film presenteert U een wel uitzonder»
lijk filmwcrk n.L:

Zij, die wij vereren
I Iet emotioneel verhaal van 8 verpleegsters welke
moeten evacueren van Corregidor naar Australië'
Toegang 14 jaar.
DINSDAG 13 en WOENSDAG 14 JANUART,
S uur

Gary Cooper, Paulelte Goddard, Bom Karloff 'm:

De onoverwinnelijken
Engelsen ca Fransen stellen alles in het werk om
in de uitgestrekte wildernis' van Amerika een
Koloniale macht te vestigen. Op macht beluste
avonturiers leveren de Indianen wapens.
(In Tecnnicolor).
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 11 J A N U A R I , 2.30 uur
SPECIALE MATINEE
Paramount presenteert U hun komische film

Lord Wanhoop
met Bop Hope, Lucille Ball, Jack Kirkn'ood.
(In Technicolor).
T.oegang alle leeftijden.
ZATERDAG JO JANUARI
gereserveerd voor „ZANDVOORTMEEUWEN"
DONDERDAG 15 JANUARI
gcrcsei veerd voor Culturele Kring „'T HELM''

Adverteert in de Zandvoortse Courant

INKOOP

antiquiteiten

KUNT U IEDER JAAR

50 GULVEN I/AH DE
BANK GAAN HALEN?

SCHAAKNIEUWS
'Het 2e tiental heeft de wedstrijd te*
gen „Kijk Uit" met 3V..—6Vs punt
verloren.
De uitslagen \an de eigen compe»
titie luiden:
Groep A:
F. d'e 'Jong=Kappclhot
afgebr.
VerhaertsPorrenga
0=1
v. d. Brom=Kop
1=0
Giskes Jr.=Bais
afgebr.
Groep B (de afgebioken partijen):
Giskes Sr.=Visser
-Va»17..
Termes Sr.»C. Molenaar
1=0
Ons jongste lid D Porrenga behaal»
de een 3e prijs in het scholieren»
tournooi om het kampioenschap van
Haarlem.

Het circuit in 1953
Voorlopig is voor 1953 een lijst op»
gesteld van sportgebeurtenissen die
op het Circuit /uilen plaats -\inden.
Deze /iet er als volgt uit:
14 Maart: Ie Trainingsdag motor»
renners K.N.M.V.
29 Maart: 2c Trainingsdag motor»
renners K.N.M.V.
(Beide trainingsdagcn staan nog
niet definitief vast).
7/ April: Autosprints R.A.C. West
30 April: Proef Tulpenrallye — Int.
Sportwagenraces R.A.C. West.
3 Mei: Jubileumwedstrijd van profs,
amateurs en onafh. NAV.U. 25 j.
bestaan.
70 Mei: Internationale Motorraces
K.N.M.V.
7 Juni: Grand Pri.x d'Hollande
K.N.A.C.
5 Juli: Ned'. Amateurkampioenschap
wielrennen N.W.U.
26 Juli: Nationale Sportwagenraces
K.N.A.C. en Juniorcs wedstrijden
K.N.M.V.
2 Augustus: Wielrennen voor profs,
amateurs en nieuwelingen (kam»
pioen).
30 Augustus: Autosprints R.A.C
West.
Sept./Oct.: Kampioenschap W'ielrcn»
ners van Amsterdam.
Sept./Oct.: Clubkampioensehap
wielrenners Olympia.

Hoeveel radioluisteraars
telt Nederland?
Het aantal aangegeven radio=ontvang»
toestellen in Nederland 'bedroeg per
l Jon. 1953 1.727.845 tegen 1.719.435
op l Dec. 1952.
Op l Dec. waren er 487.135 aange=
slotenen op 'het Rijksradiodistributie»
net tegen 485.875 op l Nov. 1952.

,

PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
"•&& ^

de,
MISDAAD
Is het niet misdadig om uitgerekend
in Januari uitverkoop te houdc'n?
Laten we eerlijk zijn, na Sinter»
klaas zaten we al allemaal aan de
grond, al zouden we er y.ogenaamd
niets aan doen. Maar wat wil je,
Jantje en Pietje van hiernaast krijs
gen een autoped, dus waarom uw
kind niet. Waarschijnlijk hebben
Jantje en Pietje de zelfde truc uit=
gehaald, hoewel we zelf vroeger
al te dikwijls met dat bijltje 'heb»
ben gehakt /o van: a-lle kinderen
dragen allang korte kousen, hè toe
mag ik nou ook korte kousen aan;
met als enig resultaat (als het lukte)
dat je de volgende dag blauwbek»
kcnd door een Maartse sneeuwbui
liep, diep verongelijkt dat je de enige
was en in wetenschap dat je moeder
alle wintefkousen radicaal had opge'
borgen. Och zoiets doe je maar een
keer.
Enfin, we hebben dus toch die 'duro
autopedl gekocht met Sinterklaas en
je portemonnaie grijnst je hol aan
Maar op zes December begin je
een nieuw leven. Elk dubbeltje, wat
zeg ik, elke cent zal draaiierig \vor<
den van het vele omkeren. Maar de
kerstboom wordt groter en de ver»
sicrsels duurder en het konijn vetter
en de kerstkrans zwaarder. Boven*
d'ien hebben ontelbare familieleden
de neiging op zulke dagen jarig te
zijn en je kan bij Marie niet met zo'n
flodder=cadeautje komen — gaf ze
jou op ie laatste verjaardag niet een
knots van een 'bloemstuk?
Op 26 December begin je op=
nieuw.
In dit 'huis komt geen witbrooJ
meer op tafel!
En geen ham. Jïn geen ossehaasjes.
En geen snoeperij. En geen roomvl.i
met abrikoosjes. En geen borreltje.
Alleen 'ramenas en bruincboncngc»
hakt. En rauwe wortels. Dat is tróu=
wens ook veel beter voor de ge/ond=
heid.
Maar dan komt Oud en Nieuw met
oliebollen en een drankje en een
.snoepje en een hoop visite en vuur»
werk; nou ja we doen het nu kalm
aan 'hoor, niets bijzonders, alleen gc=
zellig met elkaar, maar hebt u wel
eens gemerkt dat uw man zijn luid
uitgekreten zelfverloochening {voor
mij liocf je al die drukte niet te ma=
ken, ik geef niets om die rommel!)
in practijk bracht en bedankte voor
een punch met gebak?
Het ko.mt er dus op neer dat AVC
op twee Januari voor de derde maal
blut zijn. Helemaal aan de grond.
Kijk en <ï'an 'beginnen ze met d j
uitverkoop, om zodoende je Januari»
budget nog eens volkomen te ver=
woesten.
Ik houd vol, het is misdadig!
NEEL.

Monte Carlo-rijders
op het circuit

Achterweg l, Telef. 2135

Enige tientallen kilo's zout waren
nodig om althans een deel van het
Circuit sneeuwvrij te krijgen voor de
remproeven die Dinsdag door de
Monte=Carlo rijders konden worden
Zeker kunt U dat l Hec is géén kunst en géén moeite. «Die bank, Hat
afgelegd.
is de winkel van De Gruyter. Ga zelf maar na: wekelijks hebt U
Naar ons werd meegedeeld kunnen
toch wel voor tien gulden aart'boodschappen
deze proeven van invloed zijn op de
nodig. Dac is per jaar voor ruim 500 gulden.."
klassering voor de befaamde Monte
Vijfhonderd gulden aan cassabons, betalen
50 gulden contant uit.
Carlo=Rally die binnenkort weer
wordt gehouden.
Hoe kan het, dat De Gruyter
Toen wij Dinsdagmorgen om half
10% korting geeft?
elf de baan betraden zagen wij de
Heei eenvoudig: eigen fabrieken
en eigen winkels kunnen héél
bekende rijder Heidendahl zijn Peu=
ALLEEN ZATERDAG:
voordelig werken. Daarvan profigeot met een fikse snelheid 100 me»
teren
De
Gruyter's
klanten
mee.
VANILLE- en
ter optrekken, met de voorwielen
Dat is al meer dan 40 jaar zo.
CITROENSPRITS
Wie maar kanf profiteert ervan l
over de eindstreep stoppen en na
van 85 voor .
65 et
achteruit geschokt te zijn, bekwaam
DE GRUYTER'S SOEPEN EN AROMA DOEN DE EETLUST GOED!
per 250 gram.
schakelend
de rcsterendte 50 meter
Tomalensoep mei rijst. . pot 55 ei. Bouillonblokje. . 21/2 et. Juslablet
.....
15 et.
„nemen".
COCOSKOEK.1ES,
Kippenbouillonsoep . . pak 50 et. Aroma . . . lies
36 ei. Vleesjuspasia bekertje 30 et.
PRIMA ALLERHANDE,
Dergelijke klassementsproeven zijn
Kalfsbouillonsoep . . zakje 45 et.
GEVULDE KOEKEN,
meestal niet het bevorderlijkst voor
Aspergesoep
. . . zakje 60 ei.
CANO'S, CAKES,
de motor.
Vermicellib'ouillonsoep . pak 28 et.
PRIMA APPELGEBAK,
Groentesoep
32 ei.
Inmiddels zaten kleumende K.N.
GEBAKJES, en/, enz.
Koninginnesoep . . , tablet 12 et.
A.C.=officials in het tijdwaarnemers=
Alleen
De
Gruyter
geeft
Bij ons verkrijgbaar:
Windsorsoep
12 ei.
huisje 'bij een petroleumpitje de tij=
10°/o korting op alle artikelen,
„BOLLET JE":BESCHUIT.
Ossestaarisoep
18 cl.
den
op te nemen.
behalve suiker, zo'ut, soda.
Bouillonsoepblokje huisje 4 it. 15 et.
In het besneeuwde duinlandschap
schoot middelerwijl de Mercedes van
Schoolplein 4 - Telef. 2467
Hazemeyer met volle kracht naar de
streep.
Later vertoonden zich nog andere
WATERGETIJDEN
Voor de „stille armen"
rijders, maar toen waren' wij reeds
telefoonnummers (lichtelijk stampvoetend door deze
HW LW HW LW
Strand Hierdoor maken wij bekend, dat na
en adressen
barre winter) weggegaan. Dat neemt
berijdbaar onze laatste verantwoording alsnog
Jan.
u ons hopelijk niet kwalijk.
giften zijn binnengekomen en wel van 2000 Brandmelding
11 11.39 18.30 - .- 6.00 15.30=22.30 T.C. f 5,-; J.C.D.K.=D. f 2,50; M.D.
12 0.18 7.30 12.44 19.30 4.00=10.30 ƒ 10,-; fa. P.A.H, ƒ 50,-. Derhalve 2403 Commandant Brandweer
Nieuwe Britse prijs
2100 Politie
13 1.20 8.30 13.41' 20.30 5.30=11.30 een totaal van ƒ 67,50.
2819 Politie (voor spoedgevallen)
14 2.14 9.00 14.34 21.30 6.00=12.30
voor Rally Monte Carlo
,Het vorig totaal be'd'roeg ƒ 500,71, 2345 Gem. Secretarie
15 3.07 10.00 15.24 22.30 7.00=13.30
zodat
iri
'het
geheel
werd
ontvangen
2058
Gem.
Geneesheer,
Kostverloren16 3.55 11.00 16.11 23.00 8.00=14.00
De 114 deelnemers aan de Rally naar
straat 4
17 4.42 11.30 16.57 24.00 8.30=15.00 f 568,21, voor Zandvoort een vcr=
-Monte Carlo 1953 zullen strijden om
heugend resultaat.
een nieuwe prijs, welke is uitgeloofd
2262 Informatiebureau VreemdelinSamengesteld door P. v.d. Mije KCzn
Het Plaatselijk Comité,
genverkeer, Kiosk Eaadhuisplein door de Royal Automobile Club. De=
ze zal worden toegekend aan de wa=
Burgemeester H. M. v. Fencmu. 2887 Stoomwasserij „Hollaondia",
BURGERLIJKE STAND
fijnsti-ijkerü, J. H. G. Weenink, gen die de beste prestatie levert in
Wethouder S. Slagveld.
de rally zelf en in liet beroemde
GEBOREN: Titia Helena, dochter
Pakveldstraat 30 a
J. A.B. van Pagcc.
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse- '„Concours de Comfort", dat daarop
van C. de Ru en T. 'H. Offeringa;
laan 7
volgt. In deze test worden punten
Marijtje Jansje, dochter van C. van
2135 Zandvoortse Courant, Gertengegeven voor uiterlijk, luxe, afwer=
Rijkspostspaarbank
Roon 'cni M. S. Bos.
bachs Drukkerü, Achterweg l
king en an'dere aspecten die bijdra=
GETROUWD: H. C. Kervezee en H. Aan het postkantoor Zandvoort en 2424 Autobedrijven „Binko"
gen tot het comfort en d'e sierlijk»
C. Bosman; A. J. Stouten en W. M. het daaronder behorende ambtsge=
Oranjestraat en Stationsplein
heid. Tot dusverre zijn beide onder=
van Petegem.
bied werd gedurende de maand 'De= 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
delen, wat de prijzen betreft, geheel
ONDERTROUWD: F. Koper en J. cember 1952 ingelegd f 43187,52 en
„De Opbouw" Tolïensstraat 47. geseheiden gehouden, /o meldt de
Keur.
.
2254 SUiterij Lefferts, Zeestraat 44
terugbetaald ƒ 66868,09.
Britse informatiedienst.
••

DE GRUYTER

Fa, A, v,d, Mije & Zonen
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Eens iets anders in de Raadzaal:

Men 'zij zuinig op wat ons
rest aan natuurschoon
De Natuurbesclicrmings»commibsie
Zuid Kennemerland belegde Vrijdag*
avond in de Raadzaal een propagan*
da=avond' die bij de aanwezigen steker
'bijzondere indrukken heeft nagelaten.
Verschillende leden van 'het Zand»
voortse onderwijspersoneel woonden
— .daartoe speciaal uitgenodigd ten»
einde hun ervaringen van deze avond
op hun' pupillen te kunnen overd'ra»
«en — deze lezing aiincx filmverto»
ning bij.
In een kort woord vooraf zei Bur»
gemeester van Fenema dat d'eze
avond wellicht het best door een
woord van koningin Juliana zou kun»
nen worden gekarakteriseerd: '„Hebt
eerbied voor alles wat leeft en
groeit". Hij noemde d'e mate waarin
dieren» en natuurbescherming -worden
gesteund kenmerkend voor het 'be»
schavingspeil van een land.
Zandvoort als recreatie»gebied moet
xeker worden beschermd tegen ver»
nieling en ontluistering' van de omge»
"*ving. Dit was b.v. één van de rede»
_ynen waarom spr. zich in principe te»
gen de industrialisatie van Zandvoort
verklaarde. De jeugd bevoegdheden
geven in het natuurbeschermings»
werk achtte Mr van Fenema foutief.
De jongeren zullen binnen het kader,
dat door de volwassenen wordt ge»
vormd, ec'hter zeker hun rol kunnen
en moeten spelen.
Drs H. J. Jonkers, voorzitter van
bovengenoemde commissie schetste
daarna in een vloeiend betoog twee»
erlei ontwikkeling: die van ons land
— in het bijzonder van deze streek
— en die "van het natuurbescher».
mingswerk. In het eerste tekende hij
het ontstaan van d'e duinen, die toen
in het delta»gebied' van de grote rf»
viere,n rlagen. JDe Doggershaak was
rond tienduizend' jaar geleden de
grens van Nederland. De 'Noordzee
ontstond 6 a 7000 jaar terug toen het
nauw va» Calais doorbrak en enor»

me watermassa's de zaak hier inun»
deerd'en.
Spr. toonde aan dat men in Neder»
land tot rond 1850 in een vrije „na»
tuurlijke" staat leefde. Men kon lo»
pen waar men wilde. Sedert de ont»
wikkeling van de industrie, de uit»
breiding van steden; de aanleg van
spoorwegen, een groot wegennet en
vliegvelden, zijn echter enorme stuk»
ken natuur» en cultuurgrond vcrlo»
ren gegaan. Van. de eerste soort heb»
ben wc niet veel meer over en wat
ons resteert behoeft de uiterste zorg.
Bij het nagaan van de activiteit
van de natuurbeschermings«organisa»
ties deed spreker uitkomen dat dit
werk nog niet zo heeljang een alge»
mene weerklank geniet.
Aan het 'begin defer eeuw begint
men van particuliere- zijde op Ie tr:»
den tegen schandalige staaltjes van
natuurvernieling die «ook soms door
de overheid werden J bedreven. Spr.
haalde in dit verbarid aan het be»
ruchte voorstel van ,het Amsterdam»
se Gemeentebestuur^ om hét Naar»
dermeer (tegenwoordig natuurrescr»
vaat) als vuilnisbelt ( te gaan gcbrui»
ken
Gestadig heeft zich het natuurbe»
schermingsïwerk ontwikkeld en ook
het oprichten van de Natuurbescher»
mings»commissie Zuid Kennemerland
is een uiting van de expansie van d'it
werk.
>
Wat doet deze commissie?
1. Op de scholen wordt maande»
lijks een publicatie onder de leerlin»
gen verspreid (waarmee men tevens
de oud'ers hoopt te interesseren) ge»
naamd „De natuur van de maand".
2. Het organjserejir-,van~excursics.3. Het bevorderen van visueel on»

Geslaagde
Postduivententoonstelling
De duivensport staat in onze ge»
meente in een goed blaadje en hier»
door is meteen verklaard de belang»
stelling voor de postduivententoon»
stelling, j.l. Zaterdag en Zondag ge»
organiseerd door de vereniging ,7Plei»
nes", in de 'benedenzaal van Hotel
Keur.
Ruim 150 postduiven waren door
de leden ingebracht, namelijk zes
per ouder lid' en vier per juniorlid.
Op overzichtelijke wijze was de
tentoonstelling ingericht en er wa»
ren vele ni'ooie duiven te bewon»
deren. 'Keurmeester F. J. Neurnan uit
Haarlem had Zaterdagmiddag geen
gemakkelijke taak, dtoeh kwam ten»
slotte tot de volgende puntenbe.»
paling:
1. P. Stokman 539V2: 2. A. Dors»
man 538; 3.?H. Lansdorp 5371/.,; 4. A.
Paap 535; 5: A. J. Spokters 534; 6. P.
Peters 533V«; 7. H. Vlseshouwers
532V«; 8. V. C. de Muinck 531; 9. J.
N. iHuyer 530; 10. A. Molenaar 530;
11. J. de Leeuw 52°V->; 12. M. Buis
528V»; 13. J. Koning 5281/-.; 14. A.
Kramer 528V-; 15. Y. 't 'Hert 528; 116.
CA^isser 528; 17. C. K. Draijer 527 /-.;
18. C. 'Keur 527; 19. \V. G. Konin'g
526; 20. >H. Bartens 525 V« en 21. C.
Koper 519 punten.
Jongeren: 1. Textor 3541/..; 2. Ver»
steegh 346; 3. Falmer 346; 4. Allcbes
345;1 5. 'Hoogerwerff 337V»; 6. Lui»t
336 /» en 7. 'Eiken 322 punten.
Ereprijzen: Doffer: A. J. Spold'ers
91 Va punt; jonge doffer: A. Paap 91
punten; duivin: M. Buis'91 Va punt
en jonge duivin: -H. Lansdorp 91 pilt.
Zondagavond werden de prijzen
tijdens een gezellige bijeenkomst uit»
gereikt.

Reddingboot voer uit
Onder vrij ,grote belangstelling hield
de Zandvoortse reddingboot Zater»
dagmiddag een oefentocht onder lei»
ding van schipper F. Koper. Bij het
afzetten had' men met pech te kam»
pen, daar de boot op de bank kwam
te liggen en dwars op de golven
kwam. Het grootste deel van d'c be»
manning, moest uit de boot stappen,
waarna met full speed de zee werd
opgevaren. Na een kort verblijf keer»
de de Dudok van Heel tegen half
vier terug.
\
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derwijs d.w.z. het aanschouvvlijk on=
dcrrioht d.m.v. filmstrips over de na»
tuur.
Willen wij ons natuurschoon (hoe»
veel is er al niet vernield?) behouden
dan is de medewerking van de bc»
volking nodig. Daartoe is dan even»
eens opgericht de Natuurwacht, met
d'e leiding waarvan — althans voor
Zandvoort — is 'belast de heer M.
Deutekom. ,
Na de inleiding van Drs Jonkers
werd vertoond de filmstrip „Ons land
en wij" van de bekende natuurvorscr
Kees Hana, een bijzonder bozicnd
overzicht van het schoons dat Ne»
derland nog te bieden heeft en de
bedreigingen waaraan het bloot staat.
Ofschoon het na deze vertoning
reeds vrij laat geworden was, stemde
het publiek erin toe om nog een aan»
tal opnamen in kleuren te doen pro»
jecteren. Deze opnamen waren voor»
namelijk in de duinen gemaakt en
muntten waarlijk uit door hun zeld»
/ame fraaiheid.
Burgemeester van Fenema sloot de
avond met een woord van dank en
sprak de mening uit dat de vertoning
van de filmstrip zeker in het onder»
wijs -zou kunnen worden ingelast. HM
was hier zeer enthousiast voor. Hij
wees voorts nog op de noodzaak van
het prikkeldraad' dat men in deze om»
geving overal vindt, een noodzaak
die ontstaan is door de onwellevend»
heid van het Nederlandse publiek.
Grote schade wordt b.v. elk scixoen
toegebracht aan de duinreep, waar
men ter afsluiting nu eens buizen
heeft geplaatst. (Langs de boulevard).
Zeer terecht memoreerde hij de veel
juistere houding van fo.v. de Engels»
man in wie het eenvoudig niet op»
komt om -zich aan dergelijke 'besc'ha»
digingen te buiten te gaan.
Spr. hoopte dat ook in Zandvoort
zich een aantal natuurwachtcn 7ou
aanmelden.
'Deze avond die gratis toegankelijk
was had zeker — al was de opkomst
niet onverdienstelijk — grotere 'bc»
langstelling verdiend.
Hopelijk zal ook de Zandvoortse
schooljeugd jop korte termijn profi»
-teren-van'de mogelijkheden-die naai
voren werden gebracht.

Gauw dan maar.
Mevrouw Agaat Dribbel had 't druk.
En dat was geen wonder.
Er waren weer koopjes te halen en
aan het maatschappelijke euvel van
de dolzinnige uitverkoop moest tol
betaald worden, evenals dat gedaan
wordt aan de voorjaarszotheid:
schoonmaak.
Met de laatste fragmenten van het
vroege December»salaris van haar
man, spoedde Agaat Dribbel zich
naar de stad. 'Hier past
een piëteitvol heenbui»
gen over de besognes
van de Zandvoortse ne»
ringdoenden.
Ja — Agaat ging naar
d'e stad. En ze deed dit
in het volle bezit van
haar geestelijke vermo»
gcns, voorzover
d'e/c
niet aangevreten waren
door de uitverkoop. Wel,
vrienden van de Z.H.V.,
van de Hanze en van
„de WurP'.... ik moet
zeggen: 't heeft me ge=
schokt. En ik heb divers
se uren, die ik anders in
bed pleeg door te brcn»
gen, slapend wel t; ver»
staan, rechtop opgezeten
op 't nachtkastje, klaar»
wakker. En ik heb mij
gepijnigd en afgetobd
om er achter te komen
wat Agaat bewogen'heett
de Zandvoortse middenstanders zo
te negeren. (Klemtoon op de tweede
c hoor.... zo erg is 't nog niet).
Ik heb de volgende theorie: (U
moet me even m'n gang laten gaan;
dit is belangrijk. Ik moet me uiten.
Straks 'kom ik wel weer terug op de
onderwerpelijke, monstrueuze uitver»
koop).
Drib'beltje heeft de Zandvoortse
Courant van vorige week Vrijdag
goed gelezen. Ze heeft kennis «eno»
men van het verslag van de Z.'H.V.»
vergadering en geconstateerd:
1. dat de balansopruiming in Zand»
voort geen excessen heeft veroor»
zaakt. Tn diverse grote steden wel;
2.,d'at het Kcnnemer Firmneiermgsinstituut door het bestuur aan de Ie»
den werd aanbevolen als een instel»
ling, die koopgrage» en tevens betaal»
niet»grage cliënten., in toom (c.q.. in
de hand) houdt;

j. dat er geen winkelweek komt,
omdat de heugelijke schelpjesactic
het publiek niet tevreden gesteld
heeft. Na het besluit om geen win»
kelweek te vieren, 'hadden sommig;
leden gruwelijke spijt;
4. d'at d'e Z.H.V. in Mei a.s. haar
45»jarig bestaan viert, dat niemand
'bepaald voor het aanrichten van een
diner voelt, omdat men een hekel
heeft aan tafel»reden;

„Schattig, meid!.
5. dat er twee commissies voor de
Feest»vcrlichting werden benoemd:
één voor de Kerkstraat en één voor
de Grote Krocht;
6. dat er misschien nog es een
koopavond in Zandvoort komt, mis»
schien ook niet;
7. dat er weer eens een club mi d»
dcnstanders naar Belgische bad»
plaatsen moet om de kunst daar af
te kijken. Men wil in ieder geval in
het 7omerseizocn beslagen ten ijs
komen.
Agaat Dribbel heeft het volgende
geconcludeerd:
1. Ze is dol op excessen.
*. Het Kennemer Financieringsin»
stituut interesseert haar niet, maar
de besprekingen er over, vond ze een
motie»van»wantrouwcn ten opzichte
van de klant.
3. Ze was woedend. Eerst een win»

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

„Zandvoortmeeuwen"
hield zijn feestavond
De voetbalvereniging „Zandvoort»
meeuwen" organiseerde Zaterdag»
avond in Monopole een feestavond,
die door ongeveer driehonderd per»
sonen werd bezocht. Gezien het dod
— het trainingsfonds — had een sjro»
tere opkomst gewenst geweest.
De waarnemend voorzitter, d'e heer
P. Sehaap, verwelkomde in het bij»
zonder burgemeester Mr :H. M. van
Feneina, wethouder A. Kerkman en
de heer Hugenholtz, directeur van de
stichting „Touring Zandvoort".
Over het tramingsfonds sprekende
was de heer Schaap zeer tevreden
met het financiële resultaat van het
eerste jaar (een bedrag van ƒ 2500)
Hij sprak zijn grote waardering uit
over de su'bsidic van duizend gulden
van het gemeentebestuur, waardoor
men. meer armslag heeft gekregen.
De training is thans in goede handen,
de teugels worden strak gehouden in
het belang der vereniging, uitsluitend
met het doel het spelpeil aanmcrkc»
lijk te verbeteren.
Tenslotte verwelkomde spr. nog d;
erc»lcd'en G. Keur en D. Haldcrman,

FILMOCHTEND

twee oudjes, die in het verleden zeer
veel voor hun vereniging hebben
ovcrgehad'.
Ert na de/e inleiding was 't' woord
aan het „Amsterdams Amateur To»
neel", dut een vertolking trachtts- te
geven van de Amerikaanse mysterie»
klucht „Fiulfy neemt de leiding", in
drie bedrijven door George Batson.
A.A.T. begon /eer slap, bracht in dit
aardige stuk geen spanning, terwijl
verschillende spelers er kennelijk
plezier in haddten een lesje op te «eg»
gen. Het tweede bedrijf was zoals
het zijn moest, doch in het derde had
men in verschillende scènes weer met
een inzinking te kampen. Over een
succes kan derhalve niet gesproken
worden, temeer daar aan de rolken»
nis ook nog wel het een en ander
'mankeerde. Elly Grooff als Fluffy
Pryde droeg het gehele stuk en aan
haar .spel was het te danken, dat het
niet geheel een fiasco werd.
Va afloop volgde een bal onder
leiding van de D.W.V.»band „The
Music Plavcrs"'.
.l.G.B.

ï>

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Zondagochtend werd in Hotel Keur
door het Instituut voor Arbeicbrs
Ontwikkeling een filmochtend geor»
ganiseerd, die slechts een matig bc»
zoek trok. De voorzitter, de heer S.
Horeman, deelde mede dat wegens
d'e korte tijd van voorbereiding liet
caharetgezclschap „De Gong" niet
zou optreden, doch dat het program»
ma met een film xou worden aange»
vuld.
- Het lag in de 'bedoeling propagan»
da voor het Natuurvriendcnwerk-te

kelweek, dan geen winkelweek, ver»
volgens spijt riebben als 'het besluit
van geen winkelweek gevallen is.
Toen zei Agaat: Misschien komt er
een winkelweek na sluitingstijd van
de winkels.
4. „Gefeliciteerd!" zei ze sarcas»
tiseh. „Jullie kunnen beter van ach»
ter d'e toonbank smoezen!"
5. Twee commissies vond ze te wei»
nig. De verlichting — en meer spcci»
aal de teestverlichting — in Zand'
voort eist op z'n minst acht com»
missies.
6. Koopavonden in andere geineen»
ten in de gaten houden, daar kopen
we niets voor! meende mevrouw
Dribbel.
7. „'Ha, de snoepers!" riep ze.
„Daar gaan ze weer.... naar België!
En dan /ijn ze blij dat de uitverkoop
hier zonder excessen verloopt!"
[
'Enfin, dit zijn zo de dingen, die
Agaat Dribbel wel genoopt zullen
hebben haar spullen in de stad te
kopen. Ze is gewoon kwaad geweest.
Ik ben het niet met 'haar eens, hoor.
E n . . . . ze heeft haar stedelijke bede»
vaart verschrikkelijk duur moeten,
'betalen.
In de stad trof ze haar vriendinnen
Melia Moerbei en Pleuntje Stok. Bei»
de vrouwen verkeerden in de hoog»
stc graad' van opwinding. Hun ogen
glansd'en. Gedrieën zijn ze langs de
winkelstraten getogen.
Agaat kocht een bezicnswaardig
hoofddeksel, dat door Melia en
Pleun' om 't hardst bewonderd werd.
Het kostte ƒ 8,56. Bespottelijk. Kon
•/c niet laten liggen. Verder kwam ze
thuis met een wanstaltige theemuts,
(./' 2,23), een japon (te nauw en te
kort, maar schattig) voor ƒ 6,68, een
paar meisjesschoenen, maat 39. Agaat
draagt 40, maar ze staan wel aardig
in de kast. (f 7,56). Verder een eicr»
klutser. iets beschadigde Kerstboom»
versiering, zes imitatiespaarlsrioeren,
een vreselijk roomstclletjc, een cou»
pon twijfelachtige stof e n . . . . o j a . ,
een zonncpa'kje.
Agaat en haar man eten nu droos
brood. Mijnheer Dribbel is helemaal
apathisch. Hij geeft niets om koop»
dagen, koopnachten en koopavonden.
Tot •/o ver dan maar.
BART.TE.
Eventjes nog: Wat punt 7 'betreft,
zou ik ook wel mee willen. Je weet
wel wat je hier hebt, maar je weet
niet wat je daar te zicri krijgt. En de
tekenaar krijg ik wel zo gek, dat=ie
er eeri plaatje van maakt.

maken, alsmede om het ledental van
de afdeling uit te breiden.
De heer Arnold de Zwart, gevves»
tclijk bestuurder, zette in een korte
toespraak vervolgens het doel van
het Instituut uiteen. In de praktijk is
het reeds moeilijk democratisch "te
zijn, omdat het een kwestie van Ie»
vcnshoudimg betreft; we kunnen er»
naar streven, het zijn is niet altijd
mogelijk!
Het socialisme moet brengen broe»
fderschap tussen de mensen en At
volkeren en ook is dit nog niet be»
reikt. Het democratisch socialisme
xe'gt niets over het godsdienstige, het
heeft hoofdzakelijk iets te maken
met het aardse maar positief Chris»
tclükcn kunnen zich er zeer wel bij
thuis voelen. De levenshouding van
de socialist dient overeen te tomen
met het ideaal, anders is zij niet al»
leen een bespotting voor hem zelf
maai- ook voor de beweging. Bezie»
ling is verder nodig om de gedachte
van het werk uit te dragen.
Tenslotte zijn de doelstellingen van
het I.v.A.O. het scholingswerk door
middel van Arbeidsavonden, het
stichten van kaderscholen en verder
algemene cursussen en natuurvrien»
d'enwerk. Spr. besloot met aanwc»
zigen aan te sporen het ledental te
vergroten, niet om macht te krijgen,
maar om kennis en vreugde te bren»
gen aan de mens.
De muzikale film van werken van
Johan Strauss viel wel in de smaak,
evenals de film „Rijker 'leven". In dit
werk kreeg men op aantrekkelijke
wijze te zien wat door het I.v.A.O.
wordt gcd'aan. De schoonheid van
ons eigen land werd 'getoond in de
omgeving van Natuurvriendenhuizen,
maar ook in Zwitserland, dat vele
I.v.A.O.»ers door bemiddeling van
soortgelijke organisaties in dit land
bezochten.
T.G.B.

Tweede prijs
voor Zandvoortse winkelier
in etalagewedstrijd
De firma N. H. Dalman te Zand'
voort won in de tweede nationale
étalage»wedstrijd voor de fruithan»
del een 2e prijs.
Aan deze wedstrijd werd door
honderden zaken in heel Nederland
deelgenomen.
De etalage van de fa. N. iH. Dal»
man wordt altijd uit liefhebberij ge»
maakt door de zoon, de heer A. C.
Dalman te iHillegom. De wcdstrijcl
werd gehouden van 18»24 Dec. j.l.
Aan de Zandvoortse prijswinnaar
werd een Foto, medaille en certificaat
van bekwaamheid uitgereikt.

Waarschuwingssysteem
werkte goed
Maandagmiddag werd een agent van
politie onwel, doch een geneesheer
was niet te bereiken. Direct werd
het nieuwe waarschuwingssysteem in
werking gesteld, d.w.z. op •vefsdhlil»
lende plaatsen in de gemeente wer»
den Rode Kruisvlaggen' uitgestoken,
met als resultaat dat binnen vijf mi»
nuten een dokter zich' üiad' gemeld.
De medewerking van de zijd'e van
de
bevolking was voortreffelijk. ' J

J. Smalbraak,

Bij aankoop van 500 gram Vlees

houdt spreekuur

20Qj,r. Ham .'

geven wij als RECLAME .

Motorclub Zandvoort

Vrouwen-arts l pakje MARGARINE van 40 voor 32 cent liet zich amuseren

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Wederom: alles afgelast!
Ditmaal echter iets te voorbarig!
De plotseling ingevallen dooi van
Donderdagnacht wekte de verwach*
ting dat de wedstrijden op Zondag
j.l. doorgang /.ouden vinden. De Za*
terdagmiddkgcompetitie werd echter
terecht afgelast. Maar dat de K.N.V.
B. en ook de H.V.B. -Zaterdag-mor*
gen ook alle wedstrijden voor .Zon*
dag afgelaste, wekte enige verwonde*
ring daar de meeste velden in iHaar*
lem en omstreken bespeelbaar bleken
te zijn. Ook onze velden waren in
behoorlijke conditie. Een poging om
voor het Ie elftal een tegenstander
te vinden voor het spelen van een
vriendschappelijke wedstrijd ibleel
Zaterdagavond zonder resultaat. Om
toch iets te doen werd toen besloten
Zondagmorgen een training in te las*
scn. Dit 'had succes want een dertig»
tal leden waren aanwezig om onder
leiding van oefenmeester Plooyer aan
deze training deel te nemen.
ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
Zandvoort slaat Amsterdam II
met 2=0.
Dank zij een 2*0 overwinning op
Amsterdam II heeft Zandvoort zich
in de kopgroep weten te 'handhaven.
Het was drie weken geleden dat
Zandvoort tegen nummer laatst van
de ranglijst, Ijsvogels, met 1=1 gelijk
speelde. In deze wedstrijd speelde
Zandvoort tegen nummer één en ver*
diende de/e overwinning. Niet door
ecn geweldige meerderheid, maar
wel doordat de voorhoede van Zand*
voort het sterkste deel bleek te zijn.
Zandvoort was de gehele eerste
helft in de meerdei'heid. Dat er in
deze helft slechts één doelpunt werd
gescoord!, kwam doordat de voorlvoe*
de de aanvallen te veel afremde door
de bal onnodig te stoppen. Hierdoor
kon de niet zo sterke achterhoede
van Amsterdam vrij gemakkelijk int
grijpen.
'De aanvallen van de tegenpartij
waren sporadisch en werden op -goe*
de wijze onderbroken door achter*
hoede en middenlinie.
'Enige seconden voor rust opende
middenvoor C. Lodder de score (1=0).
Ook in. de tweede helft was de
thuisclub sterker. Amsterdam ging
harder spelen, maar bleef steeds fair
en sportief. 'Het werd een spannende
strijd, waarin Zand'voort de score
verhoogde tot 2*0.
Het 'laatste 'kwartier was voor Am*
sterdam. 'De achterhoede van 'Zand*
voort, met H. 'Haan aan het hoofd,
hield echter stand.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: B.MJH.C. II*ZjH.C. L
Z.H.C. H=Alliance II
14 uur
Alliance III*Z.H.C. III.
Saxenburgers I*£.H.C. IV.
Z.'H.C. V*Alliance IV
12.45 uur
Jongens: Z.H.C. a*BJVl.H.C. c 15 uur
Dames: Z,H.C. I»H.G.C.
11 uur
Z.H.C. [MJsvogels II
Huur
Meisjes: Alliance c=Z.H.C. a.
BRIDGEN
Na een rust van een paar weken ter
gelegenheid van de feestdagen is de
2e competitie van de bridgewedstrijd
der Zandvoortse Bridgeclub weer
voortgezet.
In de A*lijn bezet op 'het ogenblik
met 174.99% het koppel mevr. Bros*
sois*hr Schutte een stevige eerste
plaats met een voorsprong van 8.56%
op 'het koppel FabelsStor. De dames
Hagen=van Dartelen bezetten de 3e
plaats- met 158.56%.
(Het ziet er naar uit dat het koppel
Vadersvan Dartelen met vlag en
wimpel naar de Aflijn zal gaan ver*
huizen, daar het met 179.95% precies
24,% voor staat op het koppel Rcijer*
de Jong. De derde plaats wordt met
155.42% ingenomen door de fam. van
Eckelt.
In de C*lijn staat het koppel Pe*
naat»Dumpel met 179.15% aan de
kop, gevolgd door de koppels mevr.
Vader*Bisenberger met 164.95% en
Brossois*Kappelhof met 162.97%.
De fam. Meesoman iheeft met 164.82%
cle leiding in de D*lijn; mevr. Berk*
hout*Hamers en de fam. Baard'a be=
zetten resp. de 2e en 3e plaats met
157.87% en 154.16%.

HUMANISTISCH
VERBOND
Aangekondigde vergadering
op morgen

GAAT N I E T DOOR
wegens ziekte v.d. spreker.
Het Bestuur.
Jong meisje zoekt
KANTOORWERK.
Administratie, tvpen.
Br. no. 301' bur. Zandv. Crt.
Gevraagd door gezin van 4
pers. van 18 Juli tot l Aug.

GEM. ZIT*SLAAPKAMER,
kl. slaapk. en kookgelegcnh.
J. W. Jansen*v. Galen,
Boschweg 19, Velp (G.).

TE KOOP: l wandelwagen*
tje ƒ 15,—; l heren regen*
jas ƒ 10,— (klein model).
Hogeweg 66*1.

„LAVIANDÈ"

500 gram capncijners
250 gram vet spek

96

Auto tegen boom. \

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterdag 17 en Zondag
18 Januari, 8 uur
Toneelgezelschap
Johan Kaart
Enny Mols de Leeuwe

„PARIJS 1890"

BRUINE BONEN
oude oogst

33

ROOK WORST
de echte Gelderse ... per stuk

. 500 gram

47

AUGURKEN

per pot vanaf

GROENE ERWTEN . .500 gram

36

PICCALILLY

per pot vanaf-49

Auto in brand

SPLITERWTEN

500 gram

4O-46 MOSTERD

per pot vanaf

APPELMOES

per pot

3O

per fles vanaf 25

Vrijdagavond vloog omstreeks half
zeven op het Kerkplein de motor van
een auto in brand. De eigenaar wist
het vuur te blussen, doch liep lichte
verwondingen aan beide 'handen op,
welke door Dr B. Entzinger werden
verbonden.
/

BRUINE BONEN
nieuwe oogst

TAFELAZIJN

79

50

25

kijk zelf maar bij

VAN AMERONGEN

Donderdag 22 Januari,
8 uur

„Ballet Jooss"

?er l Febr. a.s. te huur ge* Goed TEHUIS GEZOCHT
Prijzen ƒ 2,- tot ƒ 6,- vraagd door gez. m. 2 kind. voor hondje van 6 weken.
(alles inbegrepen).
(6 en 3 j.) een VRIJE BE* Stationsstraat 5.
Coupons niet geldig.
N EDE N ETAGE, of 2 gr.
overcompl.
TE
en l kl. kamer plus keuken, Wegens
cvt. gestoff. geen bezw.doch KOOP aangeb.: staalbuis*
iefst niet gemeub. Br. no. led. m. spiraalmatr, juten
dek, 3 d. matr. en kussen
302 bur. Zandv. Crt.
Prijs ƒ 40,—; radio, prima
tpcst., desk. onderz. toegest.
WONINGRUIL
Aangeb. Vrij huis in de bos* ƒ 75,*. Verl. Haltestr. 75hs.
sen van Emmen (Drente).
Gevr.: Gerief, woning Ie CAFÉ OOMSTEE
Zandvoort voor 4 pers. ('bij
Iedere Vrijdag- gekookte
voor hele of halve dagen.
voork. dicht bij zee). Br. no.
of gebakken mosselen
Hoogen'bosch, Julianaweg 25 303 bur. Zandv. Crt.
Tot 1.30 uur geopend.

r

Dagmeisje
gevraagd

Hoofdgedachten

uit een interessante lezing

BEDRIJFSORGANISATIE
en MEDEZEGGENSCHAP
Onder deze titel hield de voorzitter
van de Christelijke Besturenbond
Zandvoort, de 'heer P. Brune, in de
ledenvergadering van 9 Januari j.l.
een, inleiding over de Publiekrechte*
lijke Bedrijfsorganisatie (P.B.O.). Een
onderwerp, dat de aandacht verdient
zowel van werkgever als van werk*
nemer en dat reeds enkele d'isscrta*
ties het licht heeft doen zien.
In de vergadering, die door pl.m.
vijftien leden werd bijgewoond, was
tevens aanwezig de heer W. van
Beek, districts'bestuurder van het
Ohr. Nationaal Vakverbond'.
Voorzitter Brune had de gelukkige
gedachte gehad1 zijn inleiding voorat
te laten gaan door Schriftlezing.
(Hand. IV, v. 32*37). In deze verzen
tekent de 'Evangelist Lucas in een»
voudige woorden de sfeer van de
eerste christen*gemeenschap:
„De groep gelovigen was één van
hart en één van ziel en 'niemand
noemde iets van zijn bezit het
zijne, maar alles bezaten ze ge*
meenschappelijk. Met grote kracht
legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis des Heren Je*
zus en grote genade was er over
hen allen. Er was zelfs 'geen be*
hoeftige onder hen. Aillen immers,
die akkers of huizen bezaten, ver*
kochten /.e en brachten de op*

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000
2403
A.s. Donderdagavond' organiseert cle 2100
Zandvoortse Korfbalclub een gezel* 2819
lige avond. iHet programma vermeldt 2345
opvoering van een paar schetsjes, ac* 3058
cordeonmuziek en een geheugen*es*
tafette.
2262
Voor a.s. Zondag is 'de wedstrijd
Z.K.C, l tegen Sport Vereent 3 vast* 2887
gesteld.

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem, Secretarie •
Gem. Geneesheer, Kostverlorenstraat 4
Informatiebureau Vrecmdelingenverkeer, Kiosk Baadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fünstrijkery, J. H. G. Weeniuk.

Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse'

laan 7
Zandvoortse Courant, GertenEen fraai bokje schoten we Vrijdag
bachs-DrukkerU, Achterweg l
mot 'die vermelding dat 'Pater iZeg* 2424 Autobedrijven „Rinko"
waard IZondag iii Zandvoort zou ko*
Oranjestraat en Stationsplein
men spreken' over de missie in Nieuw 2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Toliensstraat 47.
Guinea. 'Het betrof 'hier 'het missie*
2254 Slütertf lefferts, Zeestraat''44
gebied van Pater Zegwaard.
2135

Donderdagmiddag reed omstreeks 5
uur in de Kostverlorenstraat een
auto tegen een boom. De oorzaak was
dat de bestuurder opeens een steek*
vlam uit zijn motorkap zag versehij*
nen, waardoor hij even de macht
over zijn stuur verloor.- De auto werd
zwaar beschadigd.

.500 gram

['rijzen ƒ 1,_ tot ƒ -i,(alles inbegrepen).
Coupons geldig.

KO'RF'BALNIEUWS

Bokje

68 et. 200'gtvgebr, Rosbief 68 ct.> De maand Januari kenmerkt zich
d'oor feestavonden. Ook de M'otor*
EXT K A RECLAME (zonder Ham of Rosbief)
:
Varkenscarbonade . , . . 500-gr. ƒ 1,70 club Zandvoort liet zich niet -onbe*
Varkcnscarbonade
l' kg f 3,25 tuigd' en. engageerde een aantal ar*
in het
tisten om zich 'Zaterdag- 10 Januari
in Zomerlust eens een' pjezierige
Consultatiebureau
avond t'e doen bezorgen. Dit viel Ie*
aan de Poststraat
KI. Krocht l - Telefoon 2432
1T meer makkelijk omdat een deel van
de leden zich van te voren reeds in
de stemming had laten brengen door
een gezamenlijk gehouden boeren*
kool*maaltijd'.
.
. ,,
De optredende artisten waren in
lot en met <2l dSTioari
Zandvoort geen onbekenden en ver*
schillenden van hen xal men in de
naaste toekomst nog eens ter plaatse
kunnen zien. Degenen die hun mede*
en
.werking- aan deze avond verleenden
waren de Moonlight Serenaders, de
Hado's, de bekwame accordeonist
Jan Davids, de veelzijdige Brokkino
en de Gesona's, twee meisjes en een
gitaar, die in hun vlotte en parodi»
tezamen voor
sche liedtjes met kop (nou kop) en
schouders boven de rest uitstaken.
Een bal o.l.v. de-Moonlight Serc*
naders besloot deze avond. -

Maandag l—2
Donderdag 3—4

'brengst van wat verkocht was
mede en legden ze neer aan de
voeten van de apostelen. Aan een*
ieder werd uitgedeeld', naar gelang
•hij nodig had. Joseph dan, die van
de Apostelen de bijnaam Barna*
bas (dit betekent: zoon van ver*
troosting) had ontvangen, een Ie*
viet, geboortig uit Cyprus, bezat
ook een akker. Hij verkocht deze,
bracht het geld en legde het neer
aan de voeten van de apostelen."
'Hierna smeekte de heer Brune Gods
zegen1 over het "welslagen van dt
avond af. Een specimen van goede
stijl, een dergelijke vergadering met
Schriftlezing en gebed aan te vangen.
Én hier was 'de tekst wel bijzonder
toepasselijk!
De aanleiding van de met grote in*
teresse door het kleine gehoor ge*
volgde lezing wils het eerste punt van
het soeiaal*economisch program 1952
van het Chr. Nationaal Vakverbond'.
(De 'bedoeling is in de toekomst
soortgelijke lezingen te 'geven over
andere punten uit genoemd program).
In dit sociaal*politiek program, dat
in grote lijnen de 'maatschappelijke
structuur (en de verbetering daarvan)
met toepassing van de christelijke
beginselen, uitstippelt, wordt van de
P.B.O. o.m. 'het volgende gezegd:
De vrije organisatie van werkge*
vers en werknemers 'dienen de draag*
sters der bedrijfsorganisaties te zijn
en te blijven.
En: De wetgeving, 'betrekking 'heb*
bende op de rechtsvorm van de on*
derneming, dient dusdanig herzien te
worden, dat vormen van medezeg*
genschap worden verkregen, welke
aan de arbeid in de onderneming de
hem toekomende plaats en verant»
woordelijkheid verzekeren. Uitvoerig
ging de 'heer Brune 'in op 'het paupe*
risme, waarin de arbeider in de twee*
de helft van de vorige eeuw verkeer*
de. Sedert de zondeval is de arbeid
van de mens overschaduwd door de
vloek: „ . . . . i n 'het zweet uws aan*
schijns zult gij uw brood eten...."
Doch Christus is gekomen om de ar*
beid' van die zonde en vloek te ver*
lossen. Christus heeft de arbeid in
haar rechte waarde 'hersteld, zodat
zij een der midd'elen is geworden,
waardoor de mens zijn hemelse be*
stemming kan bereiken. De mens en
de arbeid 'horen bij elkaar, de mens
kan "weer vreugde in zijn arbeid
smaken.
Dooi- de strijd der vakorganisaties

Abonneert u

op de
ZANDVOORTSE
COURANT

is reeds veel verbeterd', maar de on»
houdbare toestand, waarin de arbei*
ders verkecrdten, lokte scherpe , re*
acties uit.' O.a. het communistisch
manifest: „Proletariërs aller landen,
verenigt u!" Dit andere uiterste, dat
de dictatuur van 'het proletariaat be*
oogde en de klassestrijd opende,
bracht geen oplossing en verbreedde
de kloof tussen de arbeider en het
arbeidsproduct nog meer. Het socia*
lisme, dat in die tijd weliswaar de
nood zeer diep peilde, (vaak dieper
dan de Kerkelijke mensen) was toch
niet bij machte de eenheid en het
evenwicht te 'herstellen.
In christelijke kringen groeide de
gedachte van het overleg en de sa*
menwerking, in tegenstelling tot d
van de strijd. De P.B.O. nu is een
orgaan van Jsarnenwerking tussen
werkgever en werknemer. De idee,
reeds geuit na' de crisis van de der*
tiger jaren, w.erd tijdens de laatste
wereldoorlog 'geremd, maar kwam
daarna in versterkte kracht naar vo*
ren. Op 27 Januari 1950 kwam de
Wet op de "'bedrijfsorganisatie tot
stand. De P.B.O. is op gang, de So*
ciaal Economische Raad heeft plan*
nen tot doorvoering in verschillende
bedrijfstakken in studie en door het
vormen van 'bedrijfschappen en pro*
'dluctschappen zal de samenwerking
tussen werkgever en werknemer ge*
stimuleerd worden. De arbeider krijgt
medezeggenschap in het bedrijf, waar
hij werkt, waardoor hij mede*verant*
woordelijk is .voor het product.
De sociale medezeggenschap is ge*
realiseerd, het gaat thans om de eco*
itomische medezeggenschap, waarbij
de arbeider med'espreekt over de be*
d'rijf s voering. En 'het is weer dte ge*
meenschapsged'achte, die aan > dit al*
les ten grondslag ligt. En dit kan
niet anders zijn dan de Schriftuurlijke
gemeenschap, zoals dit d'oor Lucas
wordt omschreven. De mens is dus
rentmeester! Deze gedachte is ge*
heel .in overeenstemming met de
scheppingsordinatie Gods.
Moge het Averk, dat op dit terrein
van de christelijke
vakbeweging
wordt gevraagd, niet ijdel zijn! Aldus
besloot spr. zijn betoog.
Tot slot van de avond ontwikkelde
zich — onder leiding van de tweede
voorzitter, de .heer G. Os'kam — nog
een geanimeerde discussie, waaraan
door verschillende 'leden en de distr.*
bestuurder van Beek werd deelgeno*
men.
De 'heer Brune ging voor in het ge»
bruikelijke dankgebed.
H.W.

• ' T " - -
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„Op Hoop van Zegen"
speelt op 29 en 30 Januari
De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" zal in Monopole op 29 en 30
Januari, opvoeren het toneelstuk „De
nacht van de 16e Januari" van Ayn*
rand.
j

Herv. Wijkverpleging
„Het Oranje-Groene Kruis"
Zuster Licn verpleegde in de maand
December 25 zieken en legde hier*
voor 387 'bezoeken af.
Door haar werden bovendien 37
maal t.b.c.*patiënten gecontroleerd,en
medewerking verleend aan het opne*
men van 2 patiënten in een Sanato*
rium.

Boeken van andere naties
te Londen
Ter gelegenheid van 't tweehonderd*
jarig bestaan van ''t Brirish Museum
zal de 'King^'s Library in 1953 twaalf
maandelijkse tentoonstellingen van
boeken uit' Europa inrichten. De eer*
ste hiervan, welke reeds te beziohti*
en is, bestaat uit Duitse boekdruk*
unst.
. . .-

f

't Is wéér weer voor

SNERT

50 cent per liter
Vraagt naar onze prachtige
VARKENSLAPPEN
ƒ 2,— per 500 gram

ALS RECLAME:
100 gr. Rookvlees en ) Ö0
oe Cl
«t
100 gr. Gek. worst . )

Slager G A U S

Kerkstraat 14 - Telefoon 2102

MELKERIJ

MARIEN BOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 13 Jan. S uur: film „De on*
overwinnelij'ken".
Woensdag 14 Jan. 8 uur: idem.
Donderdag 15 Jan. 8 uur: Opera*
Concert onder auspiciën van Cult.
Kring „'t Helm".
Andere attracties en
nuttigheden
15, 22 en 29 Jan. 8 uur: Cursus, van 3
lezingen door Florence de 'Boer,
vrouwenarts, in Hotel JKeur, Zee*
str., onder auspiciën Zandv. Vrou*
wen Contact Comm.
.
Stadsschouwburg, Haarlem
Donderdag 15 Jan. 8 uur: Amsterd.

Toneelgezelschap met „Gijsbrecht

Concert

van Amstel".
Zaterdag 17 Januari 8 uur: Toneelge*

zelschap Johan Kaart met „'Parijs
De „Stem des Volks" geeft in Zomer*
1890".
lust een concert op l^Febr., met me» Zondag 18 Januari 8 uur; idem.
dewertóng van *„Die Haerlemsc' Mu* Donderdag 22 Januari 8 uur: „Ballet
syckcamer". .
Jooss".
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fat&'t uit uoA,£g.e eeuw

Waarom geen lintbebouwing meer voor
langs de Zandvoortselaan ?
Over het al of niet bouwen langs ilc
Zandvoortselaan is in de Raad reeds
veel en heftig gesproken. Verschil*
lende Raadsleden zagen niet in waar»
om langs de Zandvoortselaan niel
meer zou worden mogen gebouwd.
Eén van de argumenten van wél»
bouwen was b.v. dat alle riolen en
leidingen nog in -de grond zaten. In
een aardige bebouwing langs de toe*
gangsweg naar Zandvoort lag volgens
hen niet het minste kwaad. Deze me»
ning was dermate algemeen dat op l
April 1952 het z.g. „bouwverbod"
langs de Zandvoortselaan door de
Raad werd opgeheven.
Het college van B. en W. reageerde
hierop, /oals men zich wellicht kun
herinneren, met een schrijven aan do
Raad waarin werd gezegd dat de Raad
soms overijlde en onverantwoorde be»
sluiten nam. 24 Juni werd het verbod
weer van kracht. 'Maar tevens werd
door diverse Raadsleden gevraagd of
het College zich op deze zaak nader
wilde beraden en 'het bouwverbod' in
studie wilde nemen. Dit is gebeurd
en het resultaat daarvan wordt door
de Raad aangeboden in de vorm van
twee brieven, één van Ir Fricd'hoff,
ontwerper van 'het Wederopbouwplan
Zandvoort en één van de Commissie
van Gemeentelijke plannen.
Ir

Friedhoff:

Stedëboüwkundig
monstrum
De supervisor van Zandvoorts We*
deropbouw laat zich over deze aange»
legenheid als volgt uit:
„Bij het opzetten van het Wederop:
bouwplan van Zandvoort is dankbaar
gebruik gemaakt van de oorlogsom:
sfandigheden om de üntbebouwing
welke tussen het gebied Bentveld en
het dorp Zandvoort ontstaan was, zo:
veel als' in de gegeven oi'nstandighs:
den mogelijk was, terug te brengen'
tot de kleinste afmetingen.
In het algemeen erkent men heden
ten ~dage, dat lintbebouwing een ste:
debouwkundig monstrum is en in de
nieuwe plannen wordt deze dan ook
overal tegengehouden en geweerd.
Het zou in het onderhavige geval
eigenlijk noodzakelijk zijn uit een
oogpunt van gezonde stedebouwkun:
dige opzet, dat tussen het bebouwde
gedeelte van Bentveld van de Wes:
terduinweg af tot aan het punt waar
de Dr Gerkestraat afbuigt en de be:
bouwde kern van Zandvoort begint,
geen bebouwing aanwezig ware.
Dit is niet te verwezenlijken in de
huidige omstandigheden, doch alles

wal hier tussen uil " wegvalt is een
stap in de goede richting. Elke be:
bouwing welke hier wel toegelaten
wordt is een stap in de slechte rich:
ting en daarom meen ik bebouwing
van de percelen ernstig te moeien
ontraden".
De Commissie voor Gemeentelijke
Plannen:

Geen wijziging
in Wederopbouwplan

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Drie artsen op de nominatie
voor deze functie
In verband met het neerleggen van
zijn practijk heeft de gemcente*ge»
neesheer C. J. Tichelaar verzocht
hem als zodanig eervol ontslag te
verlenen. B. en W. stellen 'de Raad
voor zulks te doen onder dankbetui»
ging voor de aan de gemeente bcwc»
zen diensten.
Voor de vervulling van de vaca»
ture die door dit ontslag zal ont»
staan s-taan drie plaatselijke artsen op
'de nominatie.
Alphabetisch: B. Entzinger, J. van
der Meer; C. F. -M. Robbers.
De benoeming geschiedt voor twee
jaar.

We kregen dezer da'
gen enkele foto's in
handen van wat we
tegenwoordig oud*
Zandvoort plegen te
noemen, Foto's uit de
vorige eeuw, waarop
het oude-mannenhuis met zijn trap:
gevels te zien was. Een prachtig
stukje bouwwerk, zo t e zien.
Het is afgebroken.
Een foto voorts van het Kerkplein,
waar kleine lage huisjes met een on:
ntiskenbare stijl reeds lang vervan:
gen zijn door andere panden, met
commerciële inilag.
En dan. beseft men opeens weer
eens hoe klakkeloos men is omge:
sprongen met datgene waf in Zand:
voort bestond als een erfenis uit
Nieuw toilet voor Helios
vroegere eeuwen. Een fraaie erfenis.
Toegegeven; een modern huis
Voor ƒ 4700,— willen <B. en W. in het
strandtcntenkamp van de kampeer» heeft meer comfort dan een vissers:
vereniging Helios een toilctgebomvtje huisje uit vervlogen tijd. Maar meer
stijl heeft het absoluut n i e l.
laten plaatsen.

Uit de tweede brief halen B. en W.
het volgende aan:
„Door de raad der gemeente Zand:
voort wordt ten onrechte gesproken
van een bouwverbod op de percelen
/aïigs de Zandvoortselaan. Op deze
percelen ligt geen bouwverbod in de
zin van de Woningwet, maar de be:
stemming „openbaar groen" in het
Wederopbouwplan, waardoor bebou:
wing wordt uitgesloten.
De Commissie acht het feit, dat de
lintbebouwing langs een deel van de
Zandvoortselaan is verdwenen één
van de winsten van het Wederop:
bouwplan en zal zeer zeker niet be:
reid zijn haar medewerking te ver:
aan A. J. van der
lenen aan een wijziging van dat We:
deropbouwplan, waarbij wederom be:
bouwing langs de Zandvoortselaan B. en W. stellen de Raad voor te be»
zou worden toegelaten".
sluiten tot de bouw van een derde
B. en "W. zijn ervan overtuigd, dat openbare school in Zandvoort.
deze zienswijzen ook gedeeld zullen
Kort geleden werd min uf meer de
worden door Gedeputeerde Staten, indruk gewekt dat deze zaak vrijwel
die over een besluit tot wijziging van
het Wederopbouwplan aan de minis» in kannen en kruiken was. Dit blijkt
ter van wederopbouw en volkshuis» echter nog geenszins het geval te zijn.
vesting zouden moeten adviseren en
door laatstgenoemde"- minister, aan
Door de bijna volkomen stopzet»
wiens goedkeuring een zodanig bc»
sluit is onderworpen.' B. en W. ach» ting van cle bouw van scholen gedii»
ten 'het buiten twijfel, dat een ophef» rend'e de periode tot 1947, de vernie»
fing van het „bouwverbod'' als hier» ling van, honderden scholen door oor»
boven bedoeld nimmer de vereiste logsgeweld en de bevolkingsgroei der
. laatste./jaren beataat er een zeer
goudkeurdiig zou vcvsfe'ijgen.«
Op grond' van voormelde overwc» grote behoefte aan schoolruimte in
gingen adviseren zij de Raad thans het land.
weer niet tot wijziging van het Wc»
Dientengevolge wordt sinds enige
deropbouwplan»Bentveld over te gaan. jaren
jaarlijks door de minister van
onderwijs, kunsten en wetenschappen
In verband met 'het bovenstaande een 7..g.n. urgentielijst vastgesteld van
stellen B. en W. de 'Raad -voor om 5 de scholen welke, met inachtneming
percelen grond langs de 'Zandvoortse» van het door de minister van weder»
laan aan te kopen. De Raad was in» opbouw en volkshuisvesting beschik»
dertijd van oordeel dat dit voorstel baar gestelde bouwvolume, kunnen
moest worden aangehouden, omdat worden gebouwd.
bebouwing aan de Zandvoortselaan
Door de inspecteur van het lager
misschien toch mogelijk zou worden.
Nu dit niet zo blijkt te zijn diient d'e onderwijs werd reeds de bouw van
betreffende grond door de Gemeente een 7»klassige school voor openbaar
te worden aangekocht. Hiervoor gewoon lager onderwijs in plansNoord
wordt een crediet van ƒ 13.700 ge» voor plaatsing op de scholenbouw»
urgentielijst 1953 voorgedragen.
vraagd.
Zolang de minister van onderwijs,
kunsten en wetenschappen echter niet
tot plaatsing op de bedoelde lijst
besloten heeft, kan door de Raad
slechts een besluit tot de bouw wor»
den genomen, indien het raadsbesluit
de voorwaarde bevat, dat het slechts
zal gelden, als de school op de ur»
gcnticlijst wordt geplaatst.
Het raadsbesluit dient tevens in te

Bouw van een
3e openbare lagere school;
Moolenstraat
houden waar de school moet worden
gesticht.
Als plaats hiervoor wordt wense»
lijk geoordeeld een perceel grond aan
de A. .1. van der Moolenstraat in
plan=Noord, welke grond trouwens
reeds in het uitbreidingsplan voor dit
doel is bestemd. •
Gelet op de ligging van de beide
andere o.l. scholen en rekening hou»
dende met het feit dat in het vrij
dicht bevolkte plan»Noord nog geen
scholen voor g.l.'o. gevestigd zijn,
wordt deze plaats zeer geschikt ge»
acht.
i
Bovendien brcicjr dit deel van de
gemeente zich nog steeds uit. Thans
is bijvoorbeeld een complex van 24
woningen in aanbouw.
De stichtingskosten van de te bou»
wen 6=klassige school, ontworpen door
Publieke Werken, zijn, zonder grond»
aankoop en zonder eerste aanschaf»
fing van leer» en hulpmiddelen, op
ƒ i63.325,» te stellen.
Wat betreft de 'toestand van de
Openbare Scholen in de Gemsente
Zandvoort:
Het aantal „vaste" schoolgaande
kinderen van de Karel Doorman» en
Hannie Schaftschool bedraagt resp.
263 en 316. In laatstgenoemde school
zouden eigenlijk slechts 283 Icerlin»
gen mogen worden toegelaten, l Klas
is reeds elders ondergebracht.
Door het feit dat op de Karel Door»
mansohool tijdens de zomer vele kin»
deren van badgasten gaan, heeft ook
deze school met ruimtegebrek te
kampen.

Wij bezitten in Zandvoort nog en:
kele oude exemplaren van dergelijke
huisjes. Er zijn nog een paar oude
hoekjes, met onmiskenbare sfeer. Ze
kunnen makkelijk vergeten raken in
de nieuw:bouw gedachten waarin we
tegenwoordig verkeren. Begrijpelijk
overigens. Want die nieuwbouw is
harde noodzaak.
Maar laat men (ook van hoger:
hand) zuinigheid betrachten len aan:
zien van de in verhouding weinige
overblijfselen. Beter laat dan nooit.
Verschillende oud:Zandvoortse bouw:
sels verkeren in onbewoonbare of
vervallen toestand.
Laai men in deze tijd van effici:'
ency nog eens aandacht hebben voor
dingen die ons resteren uit perioden
waarin men zeker nog niei zoveel
van techniek wist, maar waarin men
rijk was aan een eenvoudige, goede
smaak, letx dat men bij de nieuw:
bouw in het huidige Zandvoort zo
vaak mist.

Velen gaven bloed
aan het Rode Kruis
Er heerste Woensdagavond iti
de benedenzaal en in een van
de bovenzalen van ihotel 'Keur
omstreeks 7 uur een grote
drukte Verklaarbaar, want het
Ned. Rode Kruis maakte alles
in de gereedheid voor het ont»
vangen van ongeveer 135 per»
sonen, die zich als bloedgever
beschikbaar 'hadden gesteld.
Korte tijd later kwamen zij die
zich als donor 'hadden gemeld
en na enige uren waren 126 per»
soncn geholpen. Er waren dus
slec'hts weinige wcgblijvers. In
vergelijking met 1952 viel er
ook een vooruitgang t2 boeken,
omdat het aantal toen 118 be»
droeg. Het bestuur van de
plaatselijke afdeling was na af»
• loop — omstreeks 10 uur —
dan ook uitermate tevreden
over het resultaat.

Filmvoorstellingen
voor een goed doel
Op 5 Februari zal de vereniging „de
Macht van het Kleine" een filmavond
geven in Monopole. Vertoond zal
worden het werk „Een leven staat
op ihet spel". Het doel van deze
avond is om meer bekendheid te gc=
ven aan de genezingsmogelijkhedcn
van vallende ziekten.
Op deze zelfde dag zal, eveneens in
Monopole des middags na schooltijd
een kindervoorstelling worden gegc»
ven met tekenfilms e.d.

l''olgendo week

in Zandvoort

'Een recente foto van Prinses Margriet die Maandag a.s. 10 jaar wordt.
•-.'
•
(Foto Paul 'Huf).

De film „Limelight" i'an Charles (niet
Charlie) Chaplin die ook gedurende
vijf dagen in Zandvoort te zien zal
zijn heeft de meest uiteenlopende re»
acties uitgelokt. En nu is 'het opval»
lend dat vele Vurige Chaplin»bc\von»
dcraars, die voor zijn „Moderne Tij»
den", „De Dictator" óf vroegere film.;
bij wijze van spreken door het vuur
zouden zijn gegaan, na het zien van
„Limelight" niet aan een teleurstel»
ling hebben kunnen ontkomen.
In vroegere films was Chaplin's ge»
geven altijd: de mens, dat geslagen,
verdrukte maar toch argeloze en, on»
danks alles, niet verbitterde wezen
dat in ''het leven blijft geloven.
Chaplin was in zijn vroegere films
de even berooide broeder van de mil»
lioencn die hem op het witte doek
zagen. Het onrecht dat hen werd aan»
gedaan slikte hij en 'de hoop die zij
'hadden koesterde hij. Dit verklaart
.dan ook zijn enorme populariteit, die
op een diepe wederzijdse sympathie
berustte.
Wat is Ohaplin geworden in Lime»
light? De levenswijze clown, de filo»
sofischc mens, de wijsgerige leraar,
die de hele film door een" aantal'tref»
fende dingen zegt, maar die ondanks
zijn ellende „de zaak overziet".
Charlie Chaplin uit zijn vroegere
films was dus een van ons, Charles
Ohaplin uit „Limelight" is de meester

geworden. Wij kunnen alleen nog
zeggen dat het soms heerlijk is om
in zijn klas te zitten.
—o—
Want het valt niet te ontkennen dat
de film d'is hier draaien gaat rijk
doorregen is met fraaie momenten en
prachtige vondsten. Vindingen kan
men zeggen waarop Chaplin het oc«
trooi schijnt te 'hebben.
Maar evenmin is het mogelijk —
wil men eerlijk zijn - om over het
hoofd zien dat 'het laatste werk van
deze geniale filmer bepaald zwakke
passages bevat, die boven de middel»
matige Amerikaanse film niet uitko»
men. Dat is- dan waar Chaplin zélf
niet op het doek is. Maar dat neemt
niet weg dat hij deze passages in zijn
film heeft getolereerd. (Misschien
wel omdat zijn /oon erin speelde.
Wat weten we tenslotte van familie»
verhoudingen, zelfs bij een genie).
Van andere zijde is er reeds op ge»
wezen. Het gegeven van deze film is
een melodrama. Sommigen hebben
het Ohaplin verweten een dergelijk
scenario te hebben gebruikt, anderen
daarentegen hebben zijn moed erom
geprezen.
Een oude clown die een jonge dan»
sores, die zelfmoord wilde plegen,
geneest van haar lamheid en weer

leert lopen en in zichzelf geloven.
Zelf is hij niet meer in staat suc»
cessen te boeken. 'Men fluit hem uit.
Hij belandt in kleine bijrolletjes.
De liefde van de danseres die in»
middels weer op 'de planken staat
weigert hij, ook al om een beginnen»
de romance tussen haar en een jonge
componist niet te onderbreken. iIHij
raakt totaal aan lager wal. Nog ecn=maal zal hij een voorstelling geven
die geen fiasco mag worden. Daartoe
wordt een claque (publiek dat ge»
huurd is om te klappen) geëngageerd
door zijn vriendin. Het blijkt niet
nodig. De voorstelling wordt een
overweldigend succes. Aan het eind
ervan sterft hij, na een ongelukkige
val in een trommel.
Op dit stramien is Chaplins foor*
duursel van clowneske invallen,
•clroevighekl en milde levenswijsheid
geweven.
Een merkwaardig werk dat u zeker
niet moet verzuimen te gaan zien —
nee, dat noo'it —, maar waarbij u,
wanneer u tot de Chaplin«bewonde»
raars hoort, nog eens terug moet
denken aan zijn vroegere films.
In „Modern Times" hebben we
hem met diohte ogen langs een diep*
te zien rolschaatsen. Iets dergelijks
zagen we bij deze film ook. Ditmaal
figuurlijk.

Openbare vergadering
Zeepost
„Calvijn"
volgende schepen kan zee»
Evenals vorig jaar belegt de Man» Met de
Bijna ---worden verzonden. De data,
nenvereniging „Calvijn" een . open» post
waarop de correspondentie uiterlijk
vooral met Verdi te boeien. Zijn uit» bare vergadering in de Geref. Kerk ter post moet zijn bezorgd; staan, Er was weer een bijzonder Zond:ai>»
stekend geschoolde stem en zijn be» aan de Julianaweg en wel op Donder» tussen 'haakjes, achter de naam van middagstenrrming in den (huize. Diat
heerste zang»techniek vielen bijzon» dag 22 Januari a.s.
betekende dus: Mijnheer naar 't -voet*
Als spreker hoopt op te treden Dr het schip vermeld:
ballen, mevrouw thuis, met de nog
der op.
Indonesië:
m.s.
„Joh.
van
Oldcnbar»
Ook oogstten de beide solisten met ,]. L. Koole te Bloe-mendaal, die door
niet afgeruimde tafel van de lunch,
nevelt"
(27
Jan.).
hun duetten veel succes en ik noem de radiokerkdiensten in onze omgc» Ned. Nieuw Guihea:
de kinderen allemaal, over de vloer
gaarne speciaal het grote 'duet uit ving een algemene bekendheid geniet.
met hun ruzietjes, maohtsstrevingen
s.s.
„Overijsel"
(19
Jan.).
Zijn onderwerp is: „Tiet feest .yrtn
„La Bohème" van Puccini; prachtig
en andere hebbelijkheden. ('Ze *hebt
Antillen:
m.s.
„Oranjestad"
(20
Jan.).
de kerkgang".
gezongen!
toen natuurlijk 'hun speelgoed naar ba
Suriname:
m.s.
„Bonaire"
(21
Jan.).
Belangstellenden zijn hartelijk wel»
Tenslotte een pluim voor Jan de
neden gehaald. Het maximum.)
Unie. van Z. Afrika:
Man, die aan de vleugel zat. iHij bc» kom.
Mevrouw, tja ---- dat vyas eigenlijk
m.s. „Carnarvon Castle (17 Jan.). een
geleidde (dit is meer dan een /org»
pijnlijke geschiedenis. . . . die 'had
Canada: s.s. „Mo'bilian .(17 Jan.).
(Adv.)
vuldig volgen) de solisten op hoogst
nog
niet zo zeer acht op haar toilet
m.s. „Westerdam" (22 Jan.).
muzikale wijze. De kleine salonvleu» Verkouden l DAMPO
geslagen.
ze was gewas»
Argentinië, Uruguay, Bolivia, Chili, scn, maar Oomzeker....
gel deed 't best.
de een of andere duii»
Paraguay:
Het was, wat de prestaties aanging,
tere reden hield 't daar bij op. Milde
m.s. „Alberto Dolero (22 Jan.).
een geslaagde avond hetgeen men Verkoop grond E.M.M.
lieden zouden gezegd hebben: Ze ziet
Brazilië:
echter niet van de opkomst kan zeg» De grond, waarop het complex van
er niet op haar voordeligst uit. Maar
s.s.
„Highland
Monarch"
(19
Jan.).
gen. 't Helm late zich door deze min» 41 woningen (het Gasthuishofje en
dergelijke dingen kunnen gebeuren op
Australische
Statenbond
en
Nw
Zee»
der bezochte avond niet ontmoedigen de 14 woningen aan de Noorder»
de Zondagmiddag. De morgen was
land:
via
'Engeland
(17
Jan.).
en doe de Franse leus gestand: f rap» straat) is gesticht, kon tot nu toe
eigenlijk voorbij gevlogen. Ze had
per, frapper toujours
geen tijd voor zichzelf gehad. Van»
niet aan de woningbouwvereniging
JAC. BONSET.
daag maar es rustig aan, hoor, geen
„Eendracht Maakt Macht" worden Gevonden voorwerpen
haast met de boel. (De afwas stond
overgedragen, hoewel een besluit
er ook nog van 'de Zaterdagavond, de
Opgave vanaf 8 t.m. 14 Jan. 1953
daartoe reeds in December 1950 door
(Adv.)
Zondagmorgen
en de Zondagmid»
de Raad werd genomen. De in dit Aanwezig ten burele:
'
raadsbesluit vermelde grondprijs ad Kindersportemonnaie; portemonnaie
Ja, alles' goed en- wel: maar ,\vaar
5,— per m2 behoefde n.l. de goed* met inhoud; diverse enkele wanten;
Wmterhanden^PUROL ƒkeuring
van de Minister van Weder» l paar wantjes; zakkompas; leren was dan die morgen aan voorbij ge»
opbouw en Volkshuisvesting, aange» muts; jongenspét, gymschoen; rubber vlogen? Dat zijn van die vragen,'waar
geen antwoord op te geven valt. Mc»
zien het grootste deel van het te vci» laars; enkele sleutels.
vrouw deed beter het maar ruiterlijk
kopen bouwterrein behoorde tot de Aanwezig bif de vinder:
z.g. wederopbouwgrond, d.w.z. grond, Kinderbril, Da Costastraat 19; jonge te 'bekennen: ze had er met de pet
die destijds door het rijk onteigend hond, Bredarodestraat 134; porte» naar gegooid. En — om nu maar alle
en later aan de gemeente was over» monnaie, Poststraat 11; l paar gym» gehuichel te laten varen — de rorn»
mei was onbeschrijfelijk.
gedragen.
de Amerikaanse . wagens, waarmede
schoenen, Westerparkstraat 20; kin»
Mevrouw zat naast de kachel in
De
prijs
van
ƒ
5,—
ontmoette
bij
de „veeboer" A. Ritohcrs z'n inko» het Ministerie van Wederopbouw en dcn-ingetjc, 'H. Heijennanstraat 55; haar stoel, demonstratief opgerold als
pen ging doen!
badtas,
KI.
Krocht
9;
kinderfietsje,
een poes. Ja, ja. . . . dit was inderdaad
bezwaren. Men stel»
Een intermezzo „De lotgevallen Volkshuisvesting
Krocht 9; ""3=wielig kinderfietsje. een rustmiddag. Alleen de kinders
de zich daar aanvankelijk op het KI.
van een kwartje"- propageerde de standpunt,
20; filter v. carbu» waren vreselijk druk ---- ze gingen
dat de kosten van het op» Westerparkstraat
steun aan de kankerbestrijding door nieuw bouwrijpmaken
rateur, Wilhelminaweg 5; /akmes, schuil achter torens spullen. Het hele
van
deze
grond,
het Koningin Wiilhelminafonds.
huis stond model voor een onvervals»
de aanleg van straten enz. in het Poststraat 11.
De heer van Eysden, van het kan» i.c.
te Jan Steen. Als Jan nog geleefd
kader
van
de
uitvoering
van
het
Wc»
toor Haarlem, gaf vóór de films een deropbouwplan, volledig in de ver» R.K.S.V. „T.Z.B."
had ____
overzicht van de service, die het reis» koopsprijs verdisconteerd moesten
Toen kwam er visite. — O, leuk
bureau biedt. Deze service strekt worden. Naar de mening -van B. en Wedstrijden voor Zondag:
zeg! Leven jullie nog? (Men zou '/o
zich uit tot het verkopen van een re» W. was dit echter in dit geval on»
T.Z.B. ^Halfweg 2
2 uur zeggen). Kijken jullie maar niet naar
tourtje Zandvoort»Amsterdam, tot aanvaardbaar, omdat de grondprijs
T.Z.B. 2»AlIiance l
12 uur de rommel.... ik zal thee zetten....
het bespreken van' uw reisroute naar daardoor tot een - vooral voor wo» Zaterdagmiddag:
tja. zitten! Met een snelle blik om zich
Japan, met alle monetaire» en papie» ningwetwoningen — abnormaal hoo;>
heen constateerde mevrouw- dat de
T.Z.B. adsp. a»D.S.S. c.
ren rompslomp, die aan dit laatste bedrag zouden stijgen. Bovendien was
gasten onmogelijk konden gaan zit»
T.Z.B.
adsp.
bsConcordia
c.
reisje verbonden zijn.
ten, tenzij ze dit op de grond deden.
dat in strijd met een reeds in 1947
Bliksem»orders naar 'de koters: Toe
door het toenmalige plaatselijk bu»
nou, jongens, ruim die stoelen e,
reau voor de wederopbouw met ge»
(Adv.)
leeg., kijk es, wat een bende! Voor»
noemd Ministerie gemaakte afspraak.
uit, schiet op en zet jij even thees
Eerst enige tijd geleden is op dit punt
Klachten~over stallen
water op! Er 'kwam actie. De vhite
overeenstemming-bereikt. 02 grond»
zat. Op de stoelen.
prijzen zijn thans vastgesteld op de
van'wagens en auto's
- Ja, kijken jullie maar niet naar
bedragen van ƒ 7,85 per m2 voor het Verhoogt het aanzien van Uw
in de Marisstraat
Gasthuishofje en ƒ 7,23 per m2 voor handen. Altijd gaat, zacht en welverzorgd m'n haar! (Weer wat om niet naar te
kijken). Handig nestelde mevrouw 'n
In November werd door een aantal de 14 woningen aan de Noorder»
Het is de Hamamelis die het'm do«t- piek ergens tussen.
bewoners van de Marisstraat een straat.
De laatste serie schone kopjes werd
klaagschrift in handen gesteld van
uit de kast gehaald. Men dronk thee.
B. en W. over -bovenstaand onder»
De jongste der kin'ders wierp in een
werp.
linkse bui z'n bekertje thee over 'het
De Gemeentespolitie heeft hierover
tafelkleed'. De mannelijke sector van
contact opgenomen met de expedi»
.de visite trok z'n hoed schielijk .weg.
teur de heer \V. G. Koning. Deze;
'(Wlie legt erWj 'n hoetf'-'ö'p tafel?) '
heeft de toezegging gedaan zijn
En toen kwam dat telefoontje:
vrachtauto's binnen afzienbare tijd
... .wel ƒ 9500 voor kampgebouwtje " ' '
— 'Zeg, luister es: ... ik heb hief , een
elders te zullen onderbrengen.
mevrouw en een mijnheer voor de
Op grond van de Algemene politie» In het verslag van de kampleider van lijke, hetzij van permanente aard maand Juli . . ! Twee kinderen en een
verordening noch op grond van an» het trekkerskamp „De Branding" over moet op het terrein \ aanwezig zijn. dienstmeisje. -Ze zijn binnen een
dere wettelijke voorschriften zijn de het afgelopen seizoen wordt een aan» Nu heeft de ervaring in het afgclo» kwartier bij je....!
handelingen van de expediteur straf» tal wensen naar voren gebracht, met pen jaar geleerd, dat de kosten van
(Niemand, d'ie m 'Zandvoort' woont,
baar. Het klaagschrift van de bewo» betrekking tot de verbetering van de een tijdelijk onderdak zeer aanzien» behoeft tekst en uitleg van de term:
ners blijft voorlopig dus /onder outillage van dit kamp. Deze betref» lijk zijn. Aan huur, plaatsen, verwij» „mevrouw e'n mijnheer voor de maand
effect.
fen o.m. de bouw van een cantine, deren en transporteren van een keet Juli")
een permanente huisvestingsgelegen» en een woonwagen, met bijkomende
De telefonische mededeling werkte
heid voor de kampleiding, een toilet» kosten werd in 1952 uitgegeven een als een handgranaat. Gillend werden
Uitbreiding
gebouwtje op het jongensterrcin, de bedrag van ƒ 1143,09. De vaste las» opdrachten naar de kinders gesme»
speelterrein Julianaschool
aanleg van een parkeerterreintje voor ten verbonden aan een eenvoud'g ten: — Jij die vreselijke bende oprui;
en het treffen van enkele an» stenen gebouwtje van b.v. ƒ 9500,— men ---- jij stoffer en blik halen. . .
Het bestuur der vereniging tot in» auto's^
dere voorzieningen. IHet totaal der (inclusief alle bijkomende kosten als of nee, haal de stofzuiger maar! Tot
standhouding van Christelijke scho» hieraan
verbonden kosten zou ruim inrichtingskosten en houten luiken de visite: nemen jullie me niet kwa»
len heeft dé RaaH' om medewerking ƒ 29.000,bedragen.
voor de ramen) zullen echter niet on» lijk.... nee, nee.... blijf rustig'zit»
verzocht bij het uitbreiden van de
belangrijk lager zijn.
ten! (Toe nou, zeg). .
speelplaats van de Julianaschool en
B. en W. menen echter, dat het niet
Tenslotte 'kreeg ze de visite zo ver,
Weliswaar komen daarbij nog de
gevraagd een strook grond aan de verantwoord is — hoezeer de voorge»
achterzijde van de school te verkopen. stelde voorzieningen op zichzelf ook jaarlijkse onderhoudskosten van het dat deze in de keuken stond af te
De speelruimte moet weliswaar vol» wenselijk mogen zijn — weer een der» gebouwtje, doch daarvoor zal een wassen. — Ach wel nee. . . . dat hoeft
doende worden geacht, ook indien de gelijk hoog bedrag in dit kamp te in= bedrag van ongeveer ƒ 75,— per jaar toch niet ---- stel je voor! De kopjes*
school met enkele klassen zou wor» vesteren. Het lijkt hen uit een oog» zeker voldoende zijn. De stichting doek hangt aan die haak, "daar en
den uitgebreid, maar indien het aan» punt van goed financieel beleid nood» van een permanent kampgebouwtje daar, of zus of zo. Nee? Dan Hgt»ie
grenzend duinterrein zou worden be» zakelijk af te wachten hoe de exploi» lijkt het College daarom, financieel weer in het poppenbed. Wacht, ik zal
een schone halen. . of doe jij 't even?
bouwd kan de geringe diepte van de tatie=uitkomsten van dit kamp zich gezien, wel volkomen verantwoord.
Voorts blijkt, dat voor de aan» Dan ga ik me gauw wat opknappen.
speelplaats bezwaar gaan opleveren. in de komende jaren zullen ontwik»
sdhaffing van de allernoodzakelijkste Jongens, gaan jullie nu even naar bui»
Het college van B. en W. stelt dan kelen.
hè? (Net wilden ze nog, maar 70
ook voor om de gevraagde medewer»
'Een uitzondering willen zij daarbij j kampbcnodigdheden een bedrag van ten,
king te verlenen en een strook grond maken voor het 'bouwen van een " ƒ 500,— beschikbaar gesteld dient te mochten niet omdat 't te guur was).
Jawel, ga nu maar! De hele middag
aan het bestuur te verkopen.
ihuisvestingsgelegenheid annex kan» worden.
"de kachel zitten bakken,- is ook
toortje voor de *kampleiding. Een d'er»
Een crediet van ƒ 10.000,— wordt bij
niks! (Dat was brutaal). Mevrouw
gelijke
gelegenheid,
hetzij
van
tijde»
gevraagd
voor
één
en
ander.
Aantal branden in 1952
knapte zich op, de visite werkte als
paarden
in de keuken, toen begon me»
In 1952 behoefde de brandweer maar
(Adv.)
vrouw te stofzuigen en daarna keek
voor 34 brandjes uit te rukken, het»
ze naar de 'klok (met een hoofd' als>
geen een sterke achteruitgang bete»
een boei).
kent in vergelijking met 1951 toen het
•'Er was sprake van een lichte pa»
aantal 47 bedroeg.
niek.
Het had1 langer dan een_half -uur
geduurd, maar de 'boel in 'd« keuken
stond schoon in de kasten, mevrouw
heur haar zat" snoezig, over de natte
plek in het tafelkleed lag een camou»
flerend kleiner 'kleedje, het stof was
gezogen en de koters wentelden zich
door het natte, zand. (O, o____maar
enfin, ze waren buiten). JJe visite
ging weg. — Bedankt hoor, jongens!
De badgasten kwamen niet.
En toen mijnheer van het voetbal»
len thuis kwam, zei hij:
— Dag schat, wat ziet 't er hier
gezellig uit!
— Ja. ... o, lieverd, we hadden bij»
na Juli verhuurd!
MOMUS:

Mensen en zaken

De culturele kring „'t Helm'' bood
ons gisteravond de 2e kunstavond
aan. Dit keer was het een opera con»
eert waaraan medewerkten Anneke
van der Graaf, sopraan, John van
Kesteren, tenor en de pianist Jan de
Man.
Hoewel menigeen wat sceptisch te»
gcnover de manier staat, waarop men
diverse opcra»fragmentcn ten gehore
brengt, schijnt het nog steeds een
grote aantrekkelijkheid te zijn de
opera=solistcn in hun aria's, duetten
enz. specifiek om hun zang te gaan
bewonderen. Men mist toch wel veel,
geen scène, geen spel en geen orkest
Maar indien men enigszins met de
gezongen opera's bekend is, zal men
het met een opfrissertje van het ge»
heugen wel redden. Zó gezien, kan
men zeer zeker van deze kunst genie»
ten en — we hebben genoten.
Anneke van der Graaf bezit een
mooi en zuiver opera»geluid, waarme»
de zij vooral m het lichtere genre
uitblonk. In werken van Donizetti en
in het bijzonder die van Mozart
kwam dit het meest tot uiting.
John van Kesteren wist het publiek

Filmavond Lissone-Lindeman
Woensdagavond j.l. organiseerde het
passage» en reisbureau Lissone»Linde»
man een filmavond in „Zomerlust",
die helaas niet al te druk bezocht
werd.
Het rei/en en trekken naar het bui»
tcnland heeft altijd wel min of meer
gelegen in de belangstellingssfeer van
de " gemiddelde Nederlander en
meestal heeft men wel aandacht voor
films en lezingen, die betrekking heb»
ben op 'het leven der volkeren ver
buiten onze landsgrenzen.
Het kan zijn dat het gure weer
velen heeft genoodzaakt het haard»
vuur te verkiezen boven de g-mg
naar „Zomerlust", maar dan hebben
dezen toch de koesterende warmte
van de Australische» en Z.»Afrikaame
zon gemist!
Er~ werden vier goede documen»
taires gegeven, resp. over Australië,
Z.»Afrika, Canada en Amerika.
„Adfvance Australia" gaf een uit»
stekend beeld van de dieren» en
plantenwereld, alsmede \an de land»
bouwsindustrie, van dit werelddeel,
dat de laatste jaren zo zeer in het
middelpunt der 'belangstelling staat.
(Het is hier wellicht de plaats op
te merken, dat Lissone=Lindeman
géén propaganda maakt voor emi»
gratie).
„Prestasie" was een indrukwekkend
filmverhaal van de ijzer» en staal»
industrie van Z.»Afrika. Uitermate
boeiend om te zien hoe wit»gloeiende
ijzer» en staalmassa's worden ge»
vorm d tot bouten en moeren, plaat»
ijzer, spoorrails, kettingen, ja zelfs
locomotieven en landbouwmachines.
De derde film over Canada liet in
een kwartier 'het leven zien van een
land, dat naast z'n zon»overgoten
blonde korenvelden, ook de onbarm»
hartiaheid' kent van de sneeuwveldcn,
die zich tot de Noordpool uitstrek»
ken.
De film-over Amerika specialiseer»
de zic'h op het werken van een vee»
handelaar in het Westen en riep een
cowboy=sfeer op, van kudden stieren
en het rijden op ongetemde paarden
tijdens de jaarlijkse rodeo's. Alleen
de rokende revolvers ontbraken! In
de plaats daar\an zagen wc glanzen»
(Adv.)

:OL

Proberen bSljft begeren!
Wat iedere vrouw
moet weten
Onder bovenstaande titel hield 15
Jan. 1.1. Dr Florence de 'Boer haar eer»
ste van drie cursusavonden.
'Mevr. v. Fencma opende de avond
als voorzitster van de Zandv. Vrou»
wen Contact»Commissie en sprak er
haar voldoening over uit, dat er zo»
veel belangstelling was voor deze
cursus: de zaal van 'Hotel Keur was
geheel vol. Zelfs enkele Haarlemse
dames waren aanwezig omdat d'e cur»
sussen daar geheel voltekend waren.
Op voor ieder begrijpelijke wijze,
vaak met een tekeningetje behandel»
de Dr de Boer haar onderwerp. Met
voorbeelden uit haar praktijk illu»
streerde zij, hoe er op het gebied van
de opvoeding vaak grove fouten wor»
den gemaakt, waarvan de gevolgen
nog jaren merkbaar zijn 'bij de kinde»
ren. Ook de geslachtelijke omgan»
van jonge mensen vóór het huwelijk
kwam ter sprake. IHoe nuttig zou het
zijn als met vele jonge mensen eens
openhartig "werd gesproken. Dr de
Boer vond het echter meer op de weq
liggen van meer besloten jeugdge=
meenschappen, dan van bijvoorbeeld
openbare instellingen om dergelijke
cursussen te organiseren.
IHet spontane applaus na afloop be»
wees, dat de toehoorsters haar
causerie zeer op prijs hadden gesteld,
ledere cursusavond is er gelegenheid
schriftelijke vragen in te dienen.
Al met al een zeer leerzame avond.

Voorlopig nog geen belangrijke
verbeteringen in 't trekkerskamp

00 avontuur lijko rois

Jaarlijkse feestavond Z.M.K.
43. Raratsus vond het best en dus trokken Manuel
en Raratsus met het elfje 't donkere woud in, terwijl
de overigen verder dansten. Het was een lange tocht
en Raratsus was blij toen ze eindelijk de ruïne in het
maanlicht voor zich zagen./ -

44. „Kijk", fluisterde het elfje, terwijl ze van Ra»
ratsus' rug afgleed, „daar in die hoge toren woont
de Raaf. Ik ga niet verder, want het is een ruw heer»
schap met een sterke snavel. Ik wacht hier onder
deze struiken op jullie, want je.,moet me terug»
brengen, Raratsus, ik kan nog niet ver lopen".

Op Zaterdag 14 Februari zal de
jaarlijkse feestavond van het Zand»
voorts Mannenkoor worden gegeven.
In Monopole.
Koorblad
Het Zandvoprts Mannenkoor richtte
een ^ „huisorgaan" op, genaamd „De
Lier". IHet eerste nummer verscheen.

FAMILIEBERICHTEN

ZONDAGSDIENST

Openbare verkoping

Notaris Mr M. R. KRANS
te Haarlem is voornemens
op Donderdag 22 Januari
1953 te 14 uur in 't Notaris*
huis aldaar in publieke \-ei*
ling te brengen:
Het woonhuis met erf en
tuin te Zandvoort aan het
Dirk Willezn Frederik
Stationsplein 29, gr. 2.03
Are.
Mensen
Huur geschat op f 45,— p.
in de ouderdom van 70 jaar.
mnd. doch zal nader door
Uit aller naam
Huuradviescommissie wor»
C. E. MensemSchiltmeyer
den vastgesteld.
Zandvoort, 9 Januari 1953
Grond'bel. ƒ 82,77; Straatl.
Dr C. A. Gerkestraat 30
ƒ 30,-; Rijn]. Bundergeld
ƒ 0,50.
Bet. voor of op 5 Maart
ZANDVOORT - TE KOOP 1953. Bez. Dinsd. en Don*
derd. van 14=16 uur.
PENSIONBEDRIJF, eerste stand.
Inl. ten kantore van gen.
iHuis is te huur. Uitzicht op zee.
ZEER SOLIED HUIS, bev. 10 kprs, notaris, v. Eedenstraat 20.
keuk., centr.verw., gr. tuin. Eigen Telef. 15383.
grond. Kamerverhuurbedrijf.
Hypotheek aanwezig.
Wegens vertrek ZEER SOLIED GE»
BOUWD HUIS, vlak hij xce, met
woningruil Amsterdam.
Hypotheek 'beschikbaar.
Wegens vertrek SOLIED GEB. HUI»
IZEN bij de Boulevard. Koopsom
ƒ 20.000,- en ƒ 25.000,-.
Hypotheek beschikbaar.
Hypotheek op billijke voorwaarden.
Makelaar W. PAAP.
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965
Er kunnen zich weer nieuwe
leden opgeven a. d. Hannic
Er /ijn vele goede opticiens.
Eén ervan is
Schaftschool, elke Maandag»
avond 8 uur.
Brillenspecialist

DOKTOREN: '
Dr B. Entzinger, Hogeweg 39, Iele*
foon 2181.
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.).
WIJKZUSTER:
Zv de Wilde, Haarlemmerstraat 7,
telefoon 2720.

Heden ontsliep plotseling in
volle Vrede in zijn Heer en
Heiland mijn innig geliefde
man, vader, behuwd», groot»
vader, broeder en zwager
de Heer

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 18 Januari
10 uur: Dr J. de Graaf, pred. te
Arnhem (Bediening H. Doop).
7 u u r : Ds F. Offeringa, pred. te
Wageningcn. (Jeugddienst).
Ned. Protestantenbond, Bi-ugstraat 15
Zondag 18 Januari
10 uur: Gemeenschappelijke doop»
dienst in de Ned. Herv. Kerk.
'-' Voorganger: Dr J. de Graaf uit
Arnhem.
' ' I n gebouw Brugstr. 15 geen dienst.

Een ZOET begin,
een GOED begin
in ons filiaal
HALTESTRAAT 32 , het BENSDORP-LEKKERLAND.
De grootste en smakelijkste sortering Bensdorp chocolade en suiketwerken, die U zich
in Uw (zoetste) dromen wensen kunt. Om maar een paar voorbeelden te noemen:
Cacao Bensdorp
100 gram
0.45
Cacao Bensdorp
250 gram
1.10
Cacao Bensdorp
500 gram 2.15
Melkrepen
0.20, 0.15 en 0.10
Naturel
0.20 en
0.15
Melk hazelnoot
0.20
Crème repen
2 a
0.25
Kinderrepen
-4 a
0.25
Echte Jamaica rumbonen
per 100 gram
0.57

•^f

D \\

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 18 Januari
10 en 5 uur: Ds A. >de Ruiter.
Zond. 1.

BOches (Boomschors chocolade)
per 100 gram

0.58

Nogabonbons

per 100 gram

0.45

Bensdorp Bonbons., per 100 gram

0.65

.......

Kersenbonbons ...... per 100 gram 0.80
Chocoladehogel ..... per 250 gram

0.75

Choc. hagel melk... per 200 gram

0.70

Croquetten

0.80

...............

per rol

Speciaal voor diabetici:

Neo-repen
Limonade gazeuzc. . . per lies 0.32
Neo-fruit-jam
per blik 1.20

per stuk 0.30
Neo-fruil-marmelade.. per pol 1.22
Kauwgom
per pakje 0.10

Tafeltennis
Z.A.C.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 20 Januari
S uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: J. W. van Zeijf.

LOOMAN

Zondag 18 Januari 9.45 u.: Radiotoe»
Zandv. Operette-Ver.
spraak (op 402 m) door Dr J. C.
Voor de
Mr
Opticien
Brandt Corstius van het Humanis»
tisch. Verbond. Onderwerp: „De pro» Erkend Fondsleverancier
twee cabaret-avonden
tessor en de autobus".
Telefoon 2174 — Haltcstraat 58
met Radio Artisten op
Zaterdag 17 en 24 Januari
in gebouw „Monopolc" zijn
nog kaarten verkrijgbaar bij
Mag. Het Wonder v. Zand»
terwijl U luistert naar een NIEUW PHILIPS RADIOTOESTEL
BX 420 A
ƒ 245,- of ƒ 3,20 p.w. voort en 's avonds aan de
met pick»up aansluiting, visserijband en dubbele KLA'NKKLEURRE» zaal.
GELAAR. Komt U bij ons eens luisteren naar een Klankkleur»demon» BAL NA tot 4 uur!
stratie? Uw OUDE fabrieksradio heeft inruilwaarde!
MEISJE GEVRAAGD v.d.
PHILIPS PLATENWISSELAAR,
[-thans ook op standaard
'
f 220,— of /' 3,— p.w. huishouding en de winkel.
PHILIPS PICK»UP op standaard
/ 98,- of ƒ 1,25 p.w. Sporthuis „Zandvoort", Hal»
testraat 35.

U kunt SPAREN

TELEVISIE PHILIPS of ERRES vanaf f 495.-

U '/it steeds in Uw eigen sfeer en kunt alles /ien in Uw eigen gemak»
kelijke stoel! Cabaret, film, sport, toneel, etc.
-7

HAAL DE ZON in Uw Huis! -:

SANA SUN Hoogtezon«apparaat
PHILIPS BIOSOL

f 155.—
ƒ 198,- of ƒ 2,25 p.w.

•

STOFZUIGERS, keus uit 5 modellen.
Komt^U eens kijken en luisteren? Wij regelen op prettige wijze de
betaling voor U. Desnoods zonder vooruitbetaling. ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
Kostveïlorenstraat 7 -

GEMEENTE ZANDVOORT

Seizoenvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen voor het bad»
seizoen 1953 gegadigden » uitsluitend inwoners der gemeente Zand»
voort = op voor:
1. een vergunning voor het venten of het aanbieden van diensten:
i
*
a. op het strand
b. in het dorp
1. een vergunning voor het innemen van standplaatsen, o.a voor
de verkoop van haring, ijs, enz.
Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijk 7 Februari a.s. op het
raadhuis te hebben ingediend. Aanvraagformulieren zijn aldaar ver»
Jcrijgbaar. Aanvragen, die na bovenvermelde datum binnenkomen
of niet op het daarvoor bestemde formulier zijn 'gesteld, worden
niet in behandeling genomen.
Aanvragen voor het innemen van standplaatsen j op de openbare weg
uitsluitend tijdens auto» of motorwedstrijden of andere evenementen
op de Burgemeester van Alphenwcg moeten evenals vorig jaar tel»
kens tenminste 4 dagen tevoren bij de Korpschef van Gemeente*
politie worden ingediend.
Nadere inlichtingen kunnen ter secretarie afdeling algemene zaken
(raadhuis, 'kamer 4) worden verkregen.
!
Zandvoort, 15 Januari 1953.
Burgemeester en Wethouders -voornoemd,
De Burgemeester, VAN FBNEMA.
De Secretaris, W. BOSMAN.

A,s. emigranten!

INBOEDEL m. WONING
ter overname gevr. Br. no.
405 bur. Zandv. Crt.
CLAIM te koop gevraagd
met centrale verwarming.
Br. no. 406 bur. Zandv. Crt.
Biedt zich aan
.CHAUFFEUR
19 jaar, vQOr_.bestelwerk_of_
fcts dergelijks.'Br.'onder Ino.
407 bureau Zandv. Crt.
WONINGRUIL
Zandvoort.

-De toneelvereniging „Phoenix" heeft
in studie genomen de thriller „Spel
van liet noodlot". De opvoering is
vastgesteld op Zaterdag 28 Felbrauri.

Uw adres voor Vogelzaden
Fa I. J. KNOTTER

Haltcstraat 37 - Telefoon 2891
Kanariezaacl
Papegaaienvoer
Parkietenzaad
Tortelduivenxaad
Tropisch zaad
Lijstervoer
Duivenvoer
Kippenvoer
iHaver
Kanarie krachtvoer
Warmwaters en Koudwater Visvoer
Monopole
OOK VOOR HUISDIEREN
Vrijdag 16 Jan. 8 uur: film „Let's Felix Kattenbrood — Flora Mopjes —
dance".
Terriervocr.
Zaterdag 17 Jan. S uur: Cabaret»
Koopt uw
avond 'Zandv. Operette Ver.
Zondagmiddag IS Jan. 2.30 uur: film
„Lct's dance",
Zondag 18 Jan. 8 uur: idem.
Maandag 19 Jan. 8 uur: idem.
Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Dinsdag 20 Jan. S uur: film „Peking Manc'hesterjassen, =mouwvesten en
Express".
«broeken, 'Eng. leren blauw keperen
Woensdag 21 Jan. 8 uur: idem.
broeken, overalls blauw, khaki en
Donderdag 22 Jan. 8 uur: idem.
witte overalls, korte en lange stof*
jassen, enz. enz. li'
' ;
Andere attracties en
KRUISSTRAAT 12, TELEF. 2360
^
nuttigheden
15,-22 en 29 Jan. 8 uur: Cursus van 3
lezingen door Florence de Boer, B U R G E R L I J K E S T A N D
9=15 Januari 1953
vroirwenarts, in > Hotel Keur, Zee*
str., onder auspiciën Zandv. Vrou* ONDERTROUWD: W. G. J. van
Veldhuizen en S. B. Laugeman;
wen Contact Comm.
H.- Pot en E. J. 'Bos; W. -van Hek
, Stadsschouwburg, Haarlem
en .H. G. A. Vaessen; P. H. Kuiken
Zaterdag 17 Januari 8 uur: Toneelge*
en. J. Keur.
zelschap Johan Kaart met „Parijs OVERLEDEN: M. van den Bosch,
oud 82 jaar, wedn. v. M. van Duijn
1890".
en M. J. Klepper; D. W. F. Mensen,
'Zondag'18 Januari 8 uur: idem.
Donderdag 22 Januari S uur: „Bollet
oud 70 jaar, echtgenoot van C. E.
Sdiiltmeijer.
Jooss". "

WEEK-AGENDA

bü

Bedrijfskleding

Vrouwen-arts
houdt spreekuur

Maandag l—2
Donderdag 3—4
in het
Consultatiebureau
aan de Poststraat

Vleeswaren
100 gram

Boterhanrworst
39 et.
Paardenrookvlees .. 50 et.
Rookworst
36 et.
vip's Leverworst .... 36 et.
rlaagse Leverworst .. 26 et.
Gekookt Ontbijtspek 45 et.
Schouderham
50 et. **
Bloedworst
24 et. ALLEEN
Leverkaas
48 et.
Pekelvlees
55 et.

I. J. Knotter
antiquiteiten

Fa.A.v.d.Mije&Zonen

Bij Slager G A U S
grote afslag Reuzel
nu 68 cent 500 gram (bij vlees)
Prachtige Kaltslappen
500 gr. ƒ 1,85
Prachtige Kalfsfric
500 gr. ƒ 2,10
Blinde vinken
100 gr- ƒ 0.45
ZATERDAG:
Mooie ossenlappcn .. 500 gr. vanaf ƒ 1,75
Ie Klas Gehakt h.o.h
! 500 gr. ƒ 1,60
Varkens ham gehakt
500 gi. f 1,90
i/-> Varkenskop met wang.. 500 "gr. f 0,85
Vleeskrabjes
500 gr. f 0,50
200 gr. Rookvlees (muis)
ƒ 1,00
LUNCHPAKKET NAAR KEUZE

CAFÉ OOMSTEE
ALLEEN ZATERDAG:

200 gr. Chocolade
Galettes
Fa. van Staveren

Allerhande

INKOOP

Laatste week
der opruiming
Schoenhandcl
Telefoon 2106

ZATERDAG:

Te koop:
goede KINDERWAGEN*.
65 et per 250 gr.
Prinsenhofstraat 8.
,.
Haltestraat 37 - Tel. 2891 COCOSKO'EKJES,
Gevraagd: MARKIES of
GEVULDE KOEKEN,
ZONNESCHERM. Raam»
CANO'S, CAKES,
breedte 3.25 cm of 3.50 cm.
PRIMA APPELGEBAK,
Br. met prijsopg. onder no.
van
GEBAKJES, enz. enz.
403 'bureau Zandv. Courant.
Bij ons verkrijgbaar:
WONINGRUIL
„BOLLETJE'^BESCHUIT.
Kleden, Perzen, Meubelen,
A msterdamtZandvoort^
Aangeb.: 3e bovenhuis bij Gouden en Zilveren voor»
Stadh.kade, 5 k., keuk., w. werpen.
en k. water, 7 'bergkasten. Kerkstraat 13. Teler. 2288 Schoolplem 4 — Telef. 2467
Huur ƒ 36,— per maand'.
Gevr.: woning v. 3 pers. te
Zandvoort. Br. ond. no. 402
bureau Zandv. Courant.

Aangeb. -vrij huis, 4 k. en
keuk., ƒ 7,— per week.
Gevr. kl. vrij huis, hogere Te huur gevraagd voor 3
pers. met een kind (l jaar)
huur geen 'bezwaar.
Br. nô. 408 bur. Zandv. Crt. KAMERS met vrije keuken,
liefst met 'bad, van 15 April
Gevr. FLINK ZELFSTAN» tot 15 September. Br. met
DIG MEISJE voor dag of prijsopgave onder no. 401
dag en nacht. Niet beneden bureau Zandv. Courant
18 jr. Mevr. Groen, Specht»
laan 9, Bentveld, tel. K 2500»
WONINGRUIL
27467.
Aangeb. te yeisen: vrije
woning, mooi gelegen, 4 k.,
gr. zolder, etc. ƒ 4,90 p.w.
Gevr. woning, dito of klei»
nere te Zandvoort of omg.
Br. no. 404 bur. Zandv. Crt.

'n Heerlijk koekje. . 60 cent

„Spel van het noodlot"

J. Smalbraak, Fijne

Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot 1.30 uur geopend.

SLAGER G A U S
Kerkstraat 14 — Telefoon 2102

DAT IS FRAPPANT!
PEDICURE
Gratis een nieuwe oliebus voor iedere klant
MANICURE
Dit krijgt U alleen bij de Rood»witte wagen.
Schoonheidsspecialiste
T. M. HARDER, HERENSTRAAT 3
Voor huishoudelijke artikelen en Caltex petroleum
M. VAN B O R K U M Oofc wij geven als regel

Zeestraat 48 - Telef. 2684 Oosterparkstr. 7, telef. 2812 Bij aankoop van iedere gulden eer

Ned. Chr. Vrouwen Bond
De N.C-V.B. schrijft:
De afdeling Zandvoort van de
N.C.V.B. hield haar eerste ledenver»
gadering van dit jaar op Vrijd'ag 9
Januari. Spreekster voor deze avond
was Mevr. L. A. Lever»Brouwer uit
Den Helder, lid van 't Hoofdbestuur.
Haar onderwerp was: „Onze verhou»
ding tegenover de kunst". Na enige
ogenblikken stil gestaan te hebben
bij schilderkunst en bouwkunst, be»
paalde zij zich verder bij de ,,woord»
kunst".
c
„Kunst", aldus spreekster, „wordt
geboren uit zielespanning, daarom
vermag „echte kunst" ons te ontroe»
ren en te verheffen. Uit dat oogpunt
besc'houwd, kan een deel van onze
Christelijke literatuur niet als „kunst"
beschouwd worden. Menig Christelijk

Ned. Reisvereniging
De Nederlandse Reisvereniging orga»
niseert Vrijdagavond 6 Februari " in
Zomorlust een filmavond over „Ro=
mantisch Frankrijk'' en waarschijnlijk
14 Febr. een Toneelavond verzorgd
door de Toneel en Cabaretgroep van
die N.R.V. afd'. Haarlem. Op 31 Jan.
wordt een kienavond in Hotel Keur
gehouden.

boek kan aanbevolen worden als
cvangelisatiemiddel, maar heeft dan
ook alleen als zodanig waarde. Mc»
nig boek evenwel, dat uit 't oogpunt
van „kunst" besc'houwd, een „kunst»
werk" is, kan door ons niet gewaar»
deerd worden, omdat 't een levensbe»
schouwing huldigt, die onaanvaard»
baar is. Van Dr A. Kuyper is de uit»
drukking: Wat niet op 't doek ge»
bracht kan worden, zonder te kwct»
scn, kan beter ongedaan blijven. Dit
geldt, m enigszins andere bewoordin»
gen, ook voor de literatuur.1'
Aan heb eind van haar lezing las
spreekster enkele gedichten van Muus
Jacobse.

AGENDA voor de
openbare vergadering
van de Raad der gemeente Zand»
voort op Dinsdag 20 Januari 1953
des avonds 8 uur
1. Ingekomen stukken.
2. Prae»advies inzake een klacht be»
treffende 'het stallen van vracht»
wagens (*auto's) op d'e Maris»
straat.
3. Voorstel tot 'het doen bouwen
van een toiletgebouwtje op het
tentenkamp aan het strand.
4. Voorstel tot 't treffen van voor»
zieningen — o.a. bouw opzien»
terswoning in het trekkerskamp.

VOSJESZEGEL!

Voorstel tot verkoop van grond.
waarop 41 woningen zijn ge=
bouwd (Gasthuishof je enz.), a.in
de woningbouwver. „Eendracht
maakt Macht".
Voorstel, verband houdende met
het vraagstuk der eventuele op»
heffing van het ,,'bouwverbod"
langs de iZandvoortselaan en tot
aankoop van grond c.a. aan cl ie
laan gelegen.
Voorstel tot het verlenen van
eervol ontslag aan de gemeente»
geneesheer.
Voorstel tot het benoemen van
een gemeente»geneesheer.
Voorstel tot het verlenen van
medewerking aan het bestuur
van de Julianaschool tot het uit»
breiden van de speelplaats voor
die school.
Voorstel tot het doen bouwen
van een openbare school voor
g.l.o. in plansNoord.
Voorstel tot vaststelling van een
„tijdelijke ziektekostenregeling
1952".
Vaststelling van de 2e suppletoU
re begroting voor het jaar 1953.
Voorstel tot liet verlenen, van
financiële medewerking aan de
•woningbouwvereniging „Een*
dracht Maakt Macht" voor de
bouw -van 60 woningen aan de
Dr 'C. A. Gerkestraat.
Rondvraag.

HOE wilt U gewassen hebben?

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Het afgelaste programma van de vos
rige weck Zondag is in zijn geheel
opgeschoven. .Als de vorst de voet=
ballers geen parten /al spelen, dan
wordt a.s. Zondag 18 Januari het vol'
qende programma afgewerkt:
\Vberden=Zandivoortm. l
2.30 u.
Zandivoortm. 2=H.B.'C. 2
2.30 u.
Zandvoortm. 3=Schoten 3
9.45 u.
Zanclvoortm. 5=Vl.Vogels 3 12 u.
SjH.S. 4=>Zandvoortm. 7
12 u.
Zandv.m. jun. a=Haarlem b 9.45 u.
Waterloo a^Zandv.m. jun. b
2 u.
Voor Zaterdagmiddag 17 Januari a.s.
is een geheel nieuw programma vast*
gestekt (Het luidt:
Zandvoortm. 1=U.P.T.T.S.
3 u.
Zandvoortm. 2=Concordia l
3 u.
Halfweg asZanclv.m. adsp. a 2.30 u.
Zandv.m. adsp. d=D.S.B. a
2 u.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De ü.g. werkavond in de afgelopen
week door 'de technische commissie
van de Kennemer Turnkring georga=
niseerd, is een groot succes geworden.
De belangstelling van leiders(sters)
en voorturners(sters) uit de Kennc=
mer Turnkring was niet onbevredi=
gcnd, hoewel er jammer genoc'g van
onze voorturnsters slechts twee da=
mes aanwezig waren.
•Mej. Jorikman leidde de avond in
met een rhythmische oefening, waar*
van de bewegingen door haar werden
uitgevoerd en toegelicht.
Onder leiding van 'de heer v. d.
Berg werd hierna de techniek van het
'brugturnen behandeld en toegelicht.
Door een discussie werd een en an=
der verduidelijkt.
•Met genoegen mag op deze leerza*
me avond teruggezien word'en. Meer=
dere zullen volgen.
—o—
'Hoewel enorme zandhopen 'de toe»
gang tot de Wilhelminaschool ver*
sperren, hebben de meeste leden di=
reet na de vacantie het gymnastiek»
lokaal toch kunnen vinden. Vcrmoe=
•delijk zijn volgende weck deze hopen
verdwenen, zodat ook nieuwelingen
de zaal gemakkelijker kunnen berci*
ken.
—o—
A f d. volleyball.
Daar door de achter ons liggende
feestdagen enige achterstand in de
competitie is ontstaan, "werden in*
haaldagen vastgesteld. Maandag j.l.
kwamen zowel de dames als de 'heren
in het strijdperk.
De uitslagen luiden:
2=2
Dames: 'Rapiditas=O.S.S.
Heren: V.C.R.=O.S.S
Van de dames hadden wij een beter
resultaat verwacht, doch van d'e hc=
ren is dit gelijk spel tegen de leiders
van hun afdeling bemoedigend.
De uitslag van de Woensdagavond
j.l. gespeelde wedstrijd luidt:
Dames: P.S.V.H.=O.S.S.
3=1

Natwas
Droogwas
Mangelwas
Kastklaar
Stomen

(d.w.x. centrifuge droog, gevouwen
afgeleverd) met EEN DAG GEREED
(getunrblerd) gevouwen afgeleverd
met TWEE DAGEN GEREED
lijfgoederen getum'blerd, overige goederen
gemangeld met 2 DAGEN GEREED
geheel gemangeld, model gevouwen
'
DEKENS

met VIER DAGEN GEREED
per stuk

Theedoeken
ƒ 0,85
0,98
Grote iBaddoek
Dames Pyama's, flanel..
8,95
Heren Pyama's, flanel .. 8,95
Pyama Flanel, per meter
1,25
Dames Onderjurken
1,98
Dames 'Pullovers
3,75
Dames Kousen, versterkt
1,98
met Enkalon
Kraagjes . .,
vanaf
0,49
Vitrage, 90 cm br., p.m. 0,9S

f 0,52 kg

fl,-

WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

„De Wolbaai"

Geopend van 8=12 uur

Haltestraat 12 - Telef. 2099

Adverteert in de Zandvoortse Courant
THEATER

„MONOPOLE"

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550
VRIJDAG 16, ZONDAG 18 en
MAANDAG 19 JANUARI, 8 uur
ZONDAGMIDDAG 18 JANUARI, 2.30 uur
'Pararnount Films presenteert U: Ketfy Ilutton,
Fred Astaire, Roland Young in:

„LET'S DANCE"
Een idylle met hindernissen achter de schermen
van Broadway! 'De romantische perikelen van een
beroemd danspaar.
(Alle leeftijden).
Op de raambiljettcn is vermeld: Dinsdag 20 en
Woensdag 21 Jan. Dit moet /ijn:

Dinsdag 20 t.m. Donderdag 22 Januari
8 uur
Paramount Films presenteert U: Joseph
Corinne Calvet, Edmund G\venn in:

Coften,

„PEKING EXPRESS"
Met denderende vaart rolt de Peking Express
het avontuur tegemoet! Intriges in het Verre
Oosten.... een trein die verraders vervoert....
en een vrouw, die hun haar diensten aanbiedt!
(Toegang 18 jaar).
ZATERDAGEN-17 en 24 JANUARI gereserveerd
voor de ZANDV. OPERETTE VER.
Wordt verwacht: CHARLES

tot en met Woensdag 21 Jan.:

Bij elk pak A.H.THEE
Oe thee die 10 voordelig uilschenlttl

van 45 - 52 - 62 - 68 - 76 - 84 ei
250 GRAM GEMENGDE

BISCUITS

CHAPLIN'S

„LIME LIGHT"

van 54 voor

39

et.

.Magazijn

Café Noir• Hippodrome • Zaanse Molen
Croquette • Roombofer-Petit Beurre

't Wonder van Zandvoort

NOG MEER VOORDEEL :

heeft geen O P R U I M I N G
maar op al onze artikelen

10% korting!!
op onze gewone prijzen. Profiteer daar van!
Dit geldt tot 24 Januari!!
SWALUESTRAAT 9
TELEFOON 2418

IN ÉÉN MAAND
UW RIJBEWIJS A
Autorijschool K, Offenberg

l

NIEUWE
PRIJSVERLAGINGEN!

„Z.A.C.''=NIEUWS
A fd. tafeltennis,
Er zit groei in de/c afdeling. Maan»
dag wordt weer een nieuwe tafel in
gebruik genomen.
iHet bestuur zal aandacht 'besteden
aan vriendschappelijke uit= en thuis»
wedstrijden.
Om de leden in de diverse klassen
te kunnen indelen voor d'e competitie,
wordt Maandag begonnen met onder=
linge wedstrijden.

_ _ __ _
f 0,29 kg
_ _ __ _
f 0,37 kg
-,»,,„.
f 0,42 kg
_ _ __ ,

BEHANDELING FIJNE WAS

K.J.C. „ZANDVOORT"
Telefoon 20085, Haarlem
Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand»
Aanmelden
van
nieuwe
leerlingen:
voort" zijn 17e ronde voor het clu'b=
kampioenschap. Er werd fel gestre*
A. Sommeling, Ons'Huis, Dorpsplein, Tel. 2374
den om de bovenste plaats, want over
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52
2 weken valt de beslissing. K. v. d.
Klauw werd van de Ie plaats vers
drongen.
De stand is momenteel:
1. Fr. Vörös; 2. K. v. d. Klauw;
3. G. Keur; 4. E. Keur.
Slechts l x per jaar:
(P. Keur in Br. Borneo, je ziet wel
l
M AR K T V E R K O O P !
• dat je broers 'hun best doen. Groeten
van K.J.C. Zandvoort).
In het kader van onze balansopruiming 1953 met
ingang van morgen 9 uur:
K.J.C. „NOORD"
Op Donderdag 8 Januari is de KJ.C.
„Noord" weer begonnen met haar
maand» en jaarcompetitie. 'Na veel
spanning plaatsten de volgende drie
leden zich daarbij aan de kop:
Enkele voorbeelden:
1. P. A. C. Paap, 2. Alb. Zwemmer,
KINDERSCHOENEN
f 95
3. C. Leen.
SCHAAKNIEU'WS
De uitslagen van de gespeelde wed»
strijden luiden:
A: Kramer=F. de Jong
1=0
Verhaert»Kappelhof
afgebr.
v. Vliet=Kop
V2*Vs
Bais»v. d. Brom
-afgebr.
Afgebr. partij Giskes ,Tr.=
Bals
0»1
B: v. KeulenAV. de Jong
1=0
Termos Sr.=Visser
1=0
C. Molenaar=Kol
1=0
lHulskemper»Termes Jr.
0=1
\Veber=Giskes Sr.
0=1
A.s. Donderdag speelt het 2e tiental
tegen de S.C. \Veenink in Ons Huis.

Een greep uit onze
opruiming
BOLLEN WOL 50 gram
Zuiver wol 90 cent

NU VANAF
DAMESSCHOENEN
'NU VAM AF
HERENMOLIÈRES
met oerstcrke rutoberzool m. 39=46
Bruinlederen

**J
e 95
** J
7 95
•f

Zo croquant

..

zo (ijn . . . die
biscuits van

DOPERWTEN Per b.,k v„„a(
SPERCIEBONEN gr<>0. b.,k 95.
SNIJBONEN

per blik vanaf

HAVERMOUT
PUDDING

72
85
87

soo „.„, 28

(6 smak«n) per pak 1 7

SCHOUDERHAM
ioo 9 r.m 47
GELDERS ONTBUTSPEK 200 9, 69
BIJENKONING
^ P°> 110
CHOCO-HAGEL
100 a«m 21
CACAO los
CACAO EXTRA

100 gram

36

per pak 44 -

41

ALBERT HEIJN!

BOFFIE
KOFFIE
Dat 's pas koffie!
25O GRAM
204 - 188
183 - 173
DEL ICATAKoffïe in busverpakking
25O

'f Beste is
voordeliger
bij

CHOC. PASTILLES 100 9r.m 45
DROP-TOFFEES
100 gram 19 ALBERT HEIJN

nl

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Jan.
berijdbaar
18
5.29 12.30 17.44 0.30 9.30=15.30
19
6.13 13.— 18.30 1.30 10.00=16.30
20
6.57 14.— 19.17 2.30 11.00=17.00.
21
7.45 14.30 20.06 3.- 11.30=18.00
22
8.33 15.30 21.— 4.- 12.30=19.00
23
9.28 16.30 22.03 5.- 13.30=20.00
24 10.39 17.30 23.25 6.30 14.30=21.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHHDERSBEDRIJF

Fa J, v, d. BOS & Zonen
RIJWIELEN
Fongers — Simplex
per week ƒ 3,—

Behang

STOFZUIGERS
Excelsior = 'Hoover = Ruton, =
Holland Electro, p. week ƒ 2,50
zond'er vooruitbetaling

PHILIPS RADIO

Opruiming restanten

per week ƒ 1,90
Ziet ook onze
AFDELING VERLICHTING

reeds vanaf 30 cent per rol

Vervo

Henk Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7, telef. 2974

Jan Snijerplein 7

Belangrijke

m. 39=46 ' • J
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HEB EEN PROBLEEM
OF IK SCHIET!
Hoera, het laatste modesnufje 'heeft
zijn intrede gedaan in het radiopro=
gramma: Het sexuele praatje.
Alle aspecten van uw huwelijksle=
ven worden grondig uit de doeken
gedaan. We ihebben teveel kinderen
zegt de één. We 'hebben te weinig
kinderen zegt de ander.
Als uw man met een andere vrouw
gaat moet U scheiden zegt d'e één.
Néé, U moet hem terugwinnen of be=
rusten zegt de ander.
't Wordt een beetje 'benauwd vindt
U niet, al dat gepraat over zaken die
zo persoonlijk zijn, dat je «r liever
niet met buitenstaanders over praat.
Maar o la la wat slaat U daar de
plank verschrikkelijk mis.
Er moet nog veel méér over ge=
praat worden. Aan de koffie. Bij de
thee. 's Morgens, 's middags, 's avonds.
Voor de radio. In de krant, Want dit
onderwerp zit vol problemen. .Het
barst er van zo gezegd. Nee stil, kom
nu niet aanzetten met de opmerking
dat U geen huwelijksproblemen hebt.
U hebt ze. Kan niet anders en als U
ze niet hebt, luister en lees 'dan over
de problemen van anderen, dan zult
U spoedig merken -dat het bij U hc=
lemüal niet pluis is.
Weet U wat, kom eens praten met
een van onze moeilijkheden=adviseurs,
dan kan die eens 'haarfijn uitpluizen,
wat er bij U allemaal aan mankeert.
Want het ontzettende in uw geval
is dat U alles blijkbaar gewoon en
vanzelfsprekend vindt. Daar zit hem
de kneep.
Nou en als U dan na dit alles
halsstarrig wilt volhouden dat er bij
U geen moeilijkheden /ijn op dit ge*
bied is er maar één conclusie: U
bent abormaal. Rijp voor de psy»
chiater.
Gunst, zeggen ze dan, heb je ge=
hoord, met mevrouw Smit is het he=
lemaal mis.
O ja, zeg je, wat is er dan, het leek
me altijd 1 zo'n tevreden gelukkig
mens.
Dat is het hem juist, zeggen ze
weer. Mevrouw Smit dacht dat /c
gelukkig was, maar -ze weet niet welke problemen er allemaal zijn, dus
weet ze niet wat ze mist. Ja, het is
een erg triest geval.
En zo wauwelen ze maar door, tot
alles in ons leven uitgeplozen en gc=
regeld is.
Niets mag er voor onszelf ovcr=
blijven om op te lossen.
Ik ben reuze benieuwd te weten
of er nog. iets bestaat waar niet over
gepraat en geschreven is.
Zeg het nu alsjeblieft, misschien
kan ik er nog een probleempje uit=
slepen, al -is het nog zo'n kleintje.
Ik voel me iel zonder, ziet U. >
KEEL.

Tel. 2562, Zandvoort.- Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

HERENSPORTSCHOENEN 11 95
met stormrand
Een nieuw artikel:

de,

telefoonnummers
en adressen

4 50

»
' '
.......... KLOMPEN
m. 39=46 .......... 4,75
SENSATIEKOOPJES
IN KOUSEN en SOKKEN!
Prima herensokkcn: 70 et. per paar
Nu zelf uitzoeken aan onze MARKTKRAMENU
Maar ...... haast U, want aan alles komt een
einde en U kunt er zeker van zijn:

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarom bij ons inbinden.

2000
2403
2100
2819
2345
2058
2262
2887

BETER en voor MINDER geld
KOOPT U NERGENS!

2560
2135

Haltestraat 11, Zandvoort

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telefoon 2135

2424

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Kostverlorenstraat 4
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fjjnstrUkerü, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, G er tenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko'";-;

oranjestraat en Stationsplein
2975 Jou.' SJjtsma's Leesbibliotheek
. „De Opbouw", Tollensstraat 47.
2254 SUjterJj Lefferts, Zeestraat, 44
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Viering vijfjarig bestaan
Zandvoortse Operette Vereniging
Het vijfjarig bestaan van de Zand»
voortse Operette Vereniging wordt
gevierd door het houden -van twee
cabaretavonden voor leden en dona»
teurs. Zaterdagavond was Monopole
nagenoeg geheel bezet toen de voor»
zitter, de heer C. Schaap, deze jubi»
leumavond' opende en o.m. verwcl»
komde de beide wethouders S. Slag»
veld en A. Kerkman. Tevens sprak
hij de wens uit dat de penningmecs»
Ier van de 'Z.O.V., de heer K. Troost,
weer spoedig het sanatorium zal mo=
gen verlaten. Het gehele programma
werd door de heer Reurts Jr. op een
wire»recorder opgenomen, zodat d j
heer Troost binnenkort zal kunnen
horen wat zich. deze avond in Mono»
polc 'heeft afgespeeld.
Na 'de pauze trad 'net bestuur naar
voren. Het werd toegesproken door
de heer Klarenbeek, secretaris van
het hoofdbestuur. Vijf jaar is maar
een kleine, mijlpaal, maar voor een
Operette Vereniging in een vrij klei'
ne gemeente al een unicum, zo deelde
spreker mede, temeer omdat in Zand'
voort de Z.O.V. van subsidies ver»
stoken blijft. Onder aanbieding van
'de beste wensen ontving de heer
Schaap uit handen van de heer Kla»
renbeek een vaantje.
Voorts .werd het woord gevoerd
door de heer van Woerden, -voorzit*
ter van D.I.O.G. uit 'Haarlem, die de
voorzitter' een voorzittershamer aan»
bood. Mevr. .KopersBeekhuis over»
handigde namens het Zandvoorts Ge»
mengd Koor bloemen, evenals de
heer H. Hildering namens de toneel»
vereniging „Wim Hildering". Namens
•de leden en donateurs gaf de 'heer J.
'Hbogervorst een kofferschrijfmachi*
ne en foto's van de meest geslaagde
operettes. Voor de jubilerende be»
stuursleden, de heren C. Schaap en
K. Troost, was er een aandenken,
maar ook de andere bestuursleden
werden niet vergeten. „The Moon=
light Serenaders" offreerden even»
eens een bouquet.'
De aanwezigen 'hebben van ccn
goed cabaretprogramma kunnen ge»
nieten. Over de prestaties van „De
Gesona's" niets dan lof. Ook het op»
treden, van „De Annabella's en Co"
werd zeer -geapprecieerd'. De pianist
(de Co. van de Annabella's), Co van
der .Heide Weima, reeg op verzoek
van 'het publiek een veertiental num»
mers< aan elkaar, waardoor men b.v.
een verbinding kreeg van Chopin met
Ouwe Taaie...., maar hij deed het
kostelijk! Jan Davids kreeg een ver»
diend applaus als accordeon virtuoos;
tenslotte werkte nog aan. het pro»
gramma mede 'het Duo Hado met de
sketches „Op het verkeerde adres"

Serenades van
Zandvoortse Muziekkapel

,
j
j
i
,

DINSDAG 20 JANUARI 1953

Opgericht 1900

De Zandvoortse Muziekkapel had
Zaterdag, een drukke middag.
Het ensemble bracht in "samenwer»
Icing met een deel van de trommel»
slagers twee serenades. -Eén 2old het
echtpaar TT" \Veber=Slagtveld, Dia»
coniehuisstraat, dat op die dag ihet
feit herdacht dat 'het 40 jaar geleden
in de echt werd verbonden.
In het andere geval waren de op»
gewekte klanken bestemd1 voor het
echtpaar D. Koper»J. W. van den Bos,
Gasth.uis.hof je, dat op 21 Januari het
vijftigjarig huwelijksfeest viert.

Medewerkster
neemt afscheid van de
Zandvoortse Courant
Een van de medewerksters van ons
blad, Mevrouw G. Huyer, heeft a/»
scheid genomen van de Zandvoortse
Courant. Als verslaggeefster en als
de verzorgster van haar rubriek in
de Dinsdagsiiitgave onder de naam
Gelske de Nes.
Vanaf deze plaats willen wij gaarne
onze erkentelijkheid en waardering
uitspreken voor het vele dat zij als
verslaggeefster en als Gelske de Nes
voor ons blad heeft gedaan.
Red.

en „Sollicitatie bij -,de Opera". Con»
ferencier was Harry Bouman, die
xieh in ijltempo — 'gezien het verge»
vorderde uur — ook nog als goochc»
laar ontpopte. Kwart over twaalven
volgde een bal met muziek van „The
Moonlight Serenaders"
A.s. Zaterdagavond wordt het pro»
gramma herhaald. Ken kortere pauze
is dan wel aanbevelenswaardig.

J:G.B.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Hoorcoxnmissie
Ned. Hervormde Kerk
Na het te elfder ure bedanken van
Dr H..van der Loos op het beroep
dat de Ned. Hervormde Gemeente te
Zandvoort aan hem richtte is in de
Kerkeraadsvcrgadering van Donder»
dag j.l. een hoorcommissie gevormd.
Deze bestaat uit de ouderlingen J.
Boogaard, E, J. Poster en T. Zonnen»
berg en de ouderlingenskerkvoogden
A. Kalff, J. ,H. Koning en K. C. van
der Mijc P/n. Een voorlopige gros»
lijst werd samengesteld.

Cabareivoorstelling van „'t VOETLICHT'
Het toneelgezelschap 't Voetlicht gaf
'Zondag j.l. in het patronaatsgebouw
een cabaretvoorstclling onder de ti»
tel „Dwaasheden". De grote verwach»
tingen, die men van deze groep
mocht koesteren na de eerste opvoc»
ring van 'het seizoen '52»'53 (de revue
„Was u ook zó met vacantic?") op
26 Oct., een daverend succes, 'dat
zich daarna nog een keer in „Mono»
pole" herhaalde, werden Zondag j.l.

SUGGESTIES

middenstand. Overweldigend succes!
Er werd om 'herhaling gevraagd....
door het publiek. Leiden, zeker, een
aan de Zandvoortse Middenstand
stad met ruimere aspecten, hield ge»
durende drie dagen een midden»
Wij ontvingen de volgende bijdrage verwezenlijken? Is die middenstand, stand'briderie. 'Waar je niet lopen
die wij gaarne opnemten:
„bouwsteen onzer natie", reeds zo kon, zo druk. En waar gekocht werd.
dood, dat ccn idee of ideeën niet ge» En die. eveneens op publiekelijk ver»
/ock, herhaald wordt!
De middenstanders, althans die van boren kunnen worden?
•Heus, middenstanders en overige
de Zandv. Hand. Ver., hebben be»
Hoe
nu
met
zo'n
middenstand,
sloten hun licht eens in het buiten» waarvan elke vertegenwoordiger a.h. neringdoenden, er ligt nog een groot
land op te steken. Zij weten het w. dagelijks — om het bestaan — gebied aan goede, te concretiseren,
ideeën braa'k. Men moet echter-de
blijkbaar niet meer. Aangezien niet
initiatieven, originaliteit, ideeën pudding eerst proeven om ervan te
verondersteld mag worden, dat het met
etc.
zich
dat
bestaan
moet
verzekc»
eten. Dat een cis is: samenbundeling
de heren om een snoepreisje is te ren?!
behoeft nauwelijks betoogd. Het is
doen, moeten wij concluderen dat
'De „schelpjessactie" — zo 'heet het al vaak gezegd, maar omdat het re»
het de bittere ernst is, die hen bui»
— is mislukt. Dat is ook zo. Maar sultaat niet altijd afdoend was, kan
ten de landspalcn zal voeren.
Gelezen het versla'g .van hun ver» haperde het dienaangaande niet aan het geen kwaad dit te herhalen.
'n Kleine suggestie is: de belang»
gadering, 'die zij onlangs hielden, eigen organisatie? En scholen er
verkeren de leden (of het bestuur) geen fouten in eigen kring? Als die rijkste klant, de huisvrouw te voren
min -of meer in een crisisstemming. gevonden zijn of kunnen worden dan te polsen over wat men ondernemen
Inderdaad, de middenstand wordt is er alle aanleiding om een deröe» gaat. Dat is een simpel voorbeeld
het niet gemakkelijk gemaakt. De lijk idee —• in wezen heus niet „gek" van markt»analyse. Maar wel be»
Gemeentelijke Dienst, voor Sociale - te perfectionneren. Men kent in langrijk, al wordt 'het nog al eens
Zaken heeft tenminste nog al wat middenstandskriagen toch wel de verwaarloosd. Enige vrouwelijke ad»
aanvragen om 'hulpverlening uit mid* waarde en betekenis van marktsana» viseurs zou heus geen kwaad kun»
denstandskringen tèï. verwerken. Dat lyse? Wel nu, het is beslist de mosi* nen. Wie weet waarmee zij op de
is een slecht teken. De politieke par» te waard deze actie eens te analy» proppen komen.
In ieder geval rest er nog weinig
tijen, indertijd over de middenstands» seren. Ter lering voor een volgend
tijd voor voorbereiding. Er kan no»
problemen heen gestapt, zijn terug» keer.
En wat dat reizen naar België be» veel gedaan worden. Tot verbetering
gekeerd op hun schreden'. Of het zal
treft, komt het ons beter voor eens van de algehele middenstandspositie,
helpen?
Maar de middenstand dient zelf in eigen land te neuzen. Bijv. op die van de plaats en daardoor van
ook naar middelen^ om te zien om Texel. Maar ook Oegstgeest is een zich zelf, de eigen zaak!
Daarom is het geboden' niet' bij d-j
de positie té" behouden, te verstevi» goed voorbeeld. "Iri" 'deze gemeente,
kleiner dan Zandvoort, werd — naar zo beruchte pakken neer te vallen of
gen en uit te bouwen.
Is men dan zo „leeg" dat geen ini» wij -menen in navolging van War» te blijven zitten, maar 'de „koppen"
datief uit de kring der leden om» mond (nog kleiner!) — het vorig jaar bijeen te steken.
D'r komt vast iets goeds uit.
hoog springt om die doeleinden te een braderie gehouden.... door de

een. éUte£... en. w&t v,o,o\ een./
(Ik weet geen passende onderkop, want ik ben tussen ons gezegd en
gezwegen een pietsie confuus)
U weet dat ik 6 Januari j.l. wat cor»
respondentie afwikkelde over de re»
cente uitbraak van de zeven Bredasc
•heren, die de vrijheid in de vijandige
maatschappij verkozen boven de ge»
vangensohap in de gastvrije paraplu.
Achteraf bleek die maatschappij hes
lemaal niet zo vijandig, maar daar
gaat "t niet over.
Ik had toen het genoegen een
brief te beantwoorden van een zekere
To Alleman, onderwijzeres te Hypoli»
tushocl. To heeft me wéér geschre»
ven:
Beste Bart,
Nee baasje, ik zeg geen U tegen je.
Stel je voor: verwikkelingen! Hoc
kom je daar nu bij? En wat dan nog?
Opeens zo bang voor verwikkelin»
gen? Je moet me niet kwalijk nemen,
maar ik kan je niet volgen. ledere
wee'k krijg ik de Zandvoortse Cou»
runt (ik heb een post=abonnemcnt)
en bijna iedere keer heb
ik de indruk dat je moei»
lijkheden zoekt. 'En dat
zou ik jammer vinden,
dat wil zeggen: ik zou 't
jammer vinden wanneer
je ook metterdaad in
moeilijkheden zou ko»
men. 't Is gek, maar onwillekeurig
maak je je een voorstelling van
iemand, wiens pennevruchten je re»
gelmatig leest. Mag ik me eens wa=
gen aan een analyse van je innerlijk»
en uiterlijk conterfeitsel? (Ik weet
niet precies hoe ik dit moet zeggen,
maar ik veronderstel dat je begrijpt
wat ik bedoel. De dicpte»psychologie
is nu eenmaal een hobby van me!)
Je bent een tamelijk . impulsief
ventje met dromerige, blauwe ogen
en waarschijnlijk lang en mager, net
als Don Quichotte. Ja, je bent pre»
cies zo stuntelig als die arme Don,
die tenslotte door z'n onpractische
levenshouding nogal onpleizierig te»
recht 'kwam. (Eigenlijk kwam hij he=
lemaal niet terecht, want — als ik
goed gelezen heb — is hij verbannen
door Nel Oosthout).
Je neiging om alles en iedereen te
bespotten brengt je nog eens in een
lastig parket. '('Bartje, wees voorzich»
tig, ze loeren op je).

Ik denk- dat je erg eenzaam bent
en dat*'je leiding en gezelschap brood»
nodig hebt. Ja, «en yrouwehand zou
jou moeten leideji. A'lleen^jjjus aan je
lot overgelaten/'maak j^f.vroeg of
laat brokken e n . . . . jonfeïi, dat zou

Dit is de hoed en To zit er
onder.ik dood=ellendig vinden.
Je denkwijze is dikwijls erg ver»
ward en onverzorgd. (Ik heb me ver»
baasd over je zeer, zéér eigenaardige
mening betreffende politieke» en cri»
minele misdadigers. Dat bedoelde ik
juist. Ik heb gevraagd wat het woord
crimineel nu nog moet. Crimineel
sluit het misdadige toch automatisch
in?) Kan je mij eens een foto van je
opsturen? Ik zou erg graag weten, of
ik gelijk heb. Stuur dan ook een uit»
trcksel uit je geboortebewijs, waarop
tevens 'het tijdstip van je geboorte
voorkomt. En ccn lijstje van je lief»
stc schrijfsters en schrijvers. Geef
een beschrijving van het milieu, waar
je uit voortkomt, je omgeving (de
mensen, waarmee je werkt en zo) en
wat je het 'liefste doet. Ik tre'k dan
een horoscoop van je. Vind je dat
fijn?

En nu nog wat over je antwoord.
Ja, ik voel me soms verschrikkelijk
naar. De wereld lijkt me niet veilig
meer, want iedereen wantrouwt ieder»
een. Je krijgt het idee — laten we
maar eerlijk zijn — in een verdwaas*
de wereld te levem Ik heb soms alle
moeite om de kleuters van mijn klas
de juiste levensvva^irdcn bij te bren»
gen. Je vraagt je''af, waar het alle=
maal voor dient.-'ïïet misdadige zit
er al zo vroeg in. Neem nu dat ge»
val in Zandvoort. Ik las, dat enige
lidmaaties van de jeugd bij jullie,
zich hebben vermaakt met het
werpen van sneeuw in de brieven»
bussen. Heel erg hoor, maar
hier is 't niet anders. Je
moest es weten wat ze er
bij ons in gooien. De mus»
sen komen er aan te kort.
Dat laatste stukje van je over
de uitverkoop heeft me ook
wat boos gemaakt. Als ik 't
goed heb, vind je de uitverkoop een
onding in onze samenleving. Maar als
er geen uitverkoop was; dan zouden
wij, arme onderwijzeressen, nooit es
aan iets nieuws komen. Je spot nu
wel met het hoedje van mevrouw
Dribbel, maar ik 'heb toch maar een
beeldige hoed buit gemaakt. Ik had
moeite om 'm te krijgen. (En verder
om 'm naar huis te krijgen).
O ja, wil ie me niet eens schrijven
hoe jij den'kt over die uitleverings»
geschiedenis. Geloof jij, dat ze terug
komen? Achteraf vind ik 't toch eng,
hoe ze met die mannen doen. Ik heb
altijd gedacht dat iemand, die kans
zag uit z'n gevangenis (ook al is die
nog zo prettig) weg te komen, er
slechts door een nieuwe misdaad
weer in gezet kon worden. Maar dat
zal ik wel mis hebben. De grootste
misdaad, die ze nou weer zouden
kunnen bedrijven is de grens over»
schrijden, naar ons toe. Lieverd, ik
moet eindigen. IHoor ik spoedig wat
van ie?
To Alleman.

niet geheel bewaarheid. Nu is er wel»
iswaar een aanmerkelijk verschil tus»
sen ccn revue en een cabaret, maar
toch misten wij deze keer de veclzij»
digheid en de verzorging, /owel van
de algehele „aankleding", als van het
decorvverk. Dit waren de voorwaar»
den, die de vorige uitvoering deden
slagen. Wij willen niet beweren dat
het Zondag j.l. een mislukking was,
dit zou een onbillijk'heid zijn, m u u r
laten wij in ieder geval vaststellen,
dat het niet zo af was als de vorige
keer.
De tekst van sommige sketches
was ook wat versleten en hier en
daar had de voordracht te lijden on»
der ccn kennelijk gebrek aan goede
voorbereiding. Volgende keer beter!
Evenals bij de revue „Was u ook
zo met vacantie?" was ditmaal ook
weer het duo Brok en Flok van de
partij. Een meesterstukje van do
combinatie grimeur en costumièrc!
Er is braaf gelachen dooi- het publiek,
dat niet. al te hoge maatstaven aan»
legde en nogal rumoerig .was ach eer
in de zaal. Van de sketches, die bij»
zonder in de smaak vielen, willen wij
noemen: „De kleuterklas", „de Spie»
gel", „Carrière" en „Televisie". Voor»
al de laatste was een leuke vondst.
De tango, uitgevoerd door de da»
nies mevr. Versteege en mej. Slegcrs.
had zeer veel succes en terecht werd
het tweetal teruggeroepen om ccn
extra applausje in ontvangst te n~*=
men. De gastzanger, Dick van Dam
uit Aerdenhout, tussen twee haakjes:
een welluidende bariton — zong twee
populaire nummers, waarbij hij min
of meer in 't nauw werd gebracht
door het hem begeleidende trio van
P. v. d. Klugt, dat zich nogal een.
liet verleiden tot muzikale vrijheden,
waarop de solist niet had gerekend.
Overigens heeft dit trio zich de tje»
hele avond behoorlijk van zijn taak
gekweten en bovendien traden i!;
beide accordeonnisten twee maal
voor h"it voetlicht, tot «root enthou»
siasme van de aanwezigen.
Tenslotte willen wij gaarne een aar»
digc geste vermelden ten opzichte
van de Z.E. Heer Pastoor van Die»
pen, die Zondag y.ijn verjaardag vier»
de. Toen de feesteling de zaal be»
trad, zette het orkestje het „Lang /:il
'hij leven" in, welke feestjubel spon»taan werd overgenomen door alle
aanwezigen!
Een vrolijk bal tot besluit van de
avond, zette de „dwaasheden" nog
ccn paar uurtjes voort. Een prettige
concessie aan de „plakkers", die niet
van ophouden weten!
Wel. voetlichters.... in een dorde
uitvoering straks de revanche?
• H.W.

Belangrijke vraag naar
ongehuwde arbeidskrachten
voor Canada
Het bijkantoor Zandvoort van het
Gewestelijk Arbeidsbureau verstrek»
te ons het volgende bericht.
In verschillende provincies van
Canada is een «eer goede plaatsings»
mogelijkheid voor jonge, ongehuwde
personen.
De plaatsing zal in groepsverband
geschieden, terwijl de verdere ver»
zorging na aankomst wordt toevcr»
Irouwd aan geestelijke verzorgers
van diverse gezindten.
Bij het Arbeidsbureau en de Bij»
kantoren is een lijst met vacature^
ter inzage.
In verband met het feit, dat het
vertrek reeds in 'Maart»April van 'dit
jaar is, dienen de aanmeldingen -vóór
l Februari a.s. te worden gedaan.
Gevraagd worden: Mannelijke per»
sonen, die in de land: of tuinbouw
werkzaam -zijn;
Vrouwelijke personen, die als huist
houdelijke hulpkracht in gezinnen ot
ziekenhuizen geplaatst kunnen wor»
den.
Voor personen van 18 jaar en
ouder, die vooruit vertrekken, is dit
tevens een gunstige gelegenheid om
emigratie voor het gehele ge/in voor
te bereiden.

Vlam in de pan
bij Toon Hermans

Zondagavond omstreeks kwart over
P.S.: Vind je m'n hoed echt mooi? zessen werd de brandweer gealar»
Kan de tekenaar 'm. misschien na» meerd voor een brandje in perceel
tekenen? Dag!!
Thorbeckestraat 44, bewoond door
de heer Toon Hermans. De vlam was
Of ik spoedig terug schrijf. Ik kijk in de pan geslagen, maar het vuur
kon snel geblust worden, zodat de
wel uit.
't Grappige is dat ik 'helemaal niet schade nogal meeviel.
lang en mager ben. Ha, die To.
(Adv.)
Ik ben een korte, vadsige prop, met
groene steek=oogjes.
Griep?'n Mijnfiardtje
BARTJE.

D
Sport

Echtpaar met 2 kinderen
vraagt voor clc maanden
Mei, Juni, Juli en evt. Aug.
van
HUISJE (KAMERS); liefst
met tuin of duin. Br. onder
no.'SOS bureau Zandv. Crt. Kleden, Perzen, Meubelen,
•oor hele of halve dagen.
.1. Hoogenboseh, Juliana» B.z.a. NETTE HULP in de Gouden en Zilveren voor»
weg 25.
HU1SH. Br. onder no. 506 werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288
bureau Zandv. Courant.

Gevraagd:

zelfstandig
dagmeisje

INKOOP

antiquiteiten

Woensdag:
Reclame-dag
bij Slager Gaus

MEISJE, 29 j r., 'h.x.a. als
werkster of hulp in de huis»
OSSELAPPBN, zolang f 1 C K
Te koop:
'houding, ook bek. met ho»
de voorraad strekt
l l|Uu
Gertenbaclis Drukkerij
tclwcrkxaamh. Br. onder no.
STOFZUIGER ƒ 25,-.
Kalfslappen
per
500
gr.
ƒ 1,75
Kostverlorenstraat 80 bov.
HAARLEM
Alle K.N.V.B.iwedstrijden werden 503 'bureau Zandv. Crt.
Varkenscarb. per 500 gr. ƒ 1,75
verzorgt al Uw
voor j.l. Zondag afgelast.
Gevr. THUISWERKSTER
BIJ VLEES:
CAFÉ OOMSTEE
Velen zullen_ j.l. Zaterdag met ver» voor naaiwerk. Groen, Bre» Zaterdag 24 Januari
Iedere Vrydag gekookte
500 gram Verse-Reuzel
bazing de mededeling van de K.N.V. derodcstr. 32. Donderdag» 8 uur
of gebakken mosselen
B. 'hebben vernomen, dat alle wed» avond na 6 uur.
Telefoon 2135 Achterweg l
De Nederlandse Comedie
.voor 68 cent.
Tot 1.30 uur geopend.
strijden voor j.l. Zondag werden af»
250 gram leverworst.... ƒ 0,40
gelast. De velden in het Westen des Gevr.
School voor
GEM. WOONRUIMTE
lands waren immers grotendeels in
Kerkstraat 14 = Telefoon. 2102
Gevraagd:
vrouwen
uitstekende conditie en ook onze ter» met vrije keuken, voor lan»
rcinen verkeerden in prima staat. gere tijd. Br. onder no. 504
Woensdag 28 Januari
Maar doordat o.a. in 'het Oosten en bureau Zandv. Crt.
S uur
Zuiden van het land de velden nog
leeftijd ca IS jaar. Aanm.: Brederodestraat 130.
onbespeelbaar bleken, kwam de .K.N. Te koop gevraagd:
De Hnagschc Comedie
Om het kampioenschap van
HUIS
IX
ZANDVOORT,
V.B. tot deze beslissing.
Zandvoort... .
direct
vrij
te
aanvaarden.
Als 't kindje
Nadat deze beslissing van de K.N.
U I T V E R K O O P ! hij LA VIANDE.
V.iB. bekend was, stelde het bestuur Br. no. 501 bur. Zandv. Crt.
binnenkomt
KLAVERJASTOURNOOI
van 'Zandvoortmeeuwen Zaterdag» Te koop gevraagd:
ALLEEN WOENSDAG:
middag pogingen in 'het werk, om KINDERWAGEN in goede Pr. : ƒ l,- tot ƒ4,- (al=
Het door „Zandvoortmeeuwen" Za»
hij elke 500 gram gehakt
»
voor het Ie elftal een sterke tegen» staat. Br. onder no. 502 bur. les in'begrepen). Coupons
terdagavond in „Zomerlust" georga»
ct
geldig. "
partij te krijgen voor het spelen van Zandv. Crt.
l pakje margarine De Valk voor §
niseerde klaverjastournooi om het
een A'riendschappelijke wedstrijd.
kampioenschap van Zandvoort werd
Deze pogingen hadden succes, want TE KOOP AANGEB. in
Vrijdag 30 Januari S uur
Dan
Vrijdag
en
Zaterdag
door
94 koppels bijgewoond. De wed»
de sterke 3e klasser D.C.G. uit Am» goede staat zijnde Deventer
De Hoofdstad Operette
strijd
stond onder leiding van de heer
bij
aankoop
van
elke
500
gram
Vlec.s
sterdam bleek bereid naar de bad» kinderwagen en pilrieten
J. Faber.
(geen schoudcrcarbonade)
' plaats te komen.
wieg. Zandvoortselaan 28.
Geschichten aus
De uitslag luidt:
Dat de Amsterdammers over een
l r ook worstj e De Hoorn en
/%Q
dem Wienerwald
1. Ti'bbe»v. d. Meulen van „Spoor»
WONINGRUIL
goed spelend elftal beschikten 'bleek
l
Saks.
worsije
De
Hoorn
voor
Do
ct
boys", iHaarlem, 6619 punten; 2. E.
AmsterdamsZandvoort.
reeds d&delijk. Snel combinerend
of l pakje margarine De Valk v. 34 ct
Koper=C. Keur van Nw Zandvoort,
volgde de ene aanval op de andere Aangeb.: Vrij huis, 6 ka» P r.: f 1,50 tot ƒ 4,50 (al»
5805 punten; 3. J. Koper»Oh. de
en spoedig was de stand 0»1. Door mers, badk., keld., tuin enz. les inbegrepen). Verkoop
Muinck, 5708 punten; 4. Lange veld»
een fraai doelpunt bracht de thuis» Gevr. dito huis of groter te op speeldag en 2 dagen
Valks, (Haarlem, 5594 punten; 5. Fam.
club de stand op gelijke voet. Zand» Zandvoort. Aanb.: Mevr. ervoor van 10=3 uur.
KI. Krocht l - Telefoon 2432
Kruyer van „Onderling Genoegen",
voortmeeuwcn dat vooral in de eerste J. H. Mordhprst, Den Tex» Telefonisch na 12 uur.
'Haarlem, 5564 punten; 6. P. Paap=P.
helft in een té laag tempo speelde straat 20 huis, Amsterdam,
Keur, 5476 punten.
moest lijdelijk toezien dat D.C.G.
Na afloop volgde een gezellig bal.
met een 4=1 voorsprong de rust in»
datic weer doen stijgen.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
vrouw BcrkhoutsHamers naar de 4e
gingIn de Aslijn wist het koppel mevr. plaats werd veidrongen. De laagste Voorschotten aan E.M.M,
In de tweede helft werden de xa» Af d. handbal
ken iets beter aangepakt met het ge» Wederom was O.S.S. j.l. 'Zondag vrij. Brossois»hr Schutte zich op de eerste plaatsen worden ingenomen door de om bouw aan Gerkestraat
volg dat de achterstand geleidelijk Door diverse omstandigheden, zoalt, plaats te handhaven met een voor» koppels Lorenx»Lansdorp en de da»
te financieren
vukleind kon worden. Eerst werd het .weer en vrije Zondagen, heeft sprong van ruim 10% op 'het koppel mes Drösc=Lansdorp.
het 2»4 waarna kort voor ihet einde O.S.S. gedurende 8 weken niot meer Fabel=Stor. Door een mooie overwin»
nin<|
van
de
dames
FabeWolak
wer»
De woningbouwvereniging „Een»
Zandvoortmeeuwen de eindstand op gespeeld. Doch de hand'balcommissR*
ZWARE BEHENDIG'HEIDSRIT
dracht Maakt Macht" -heeft voor de
3=4 bracht. Het was voor beide par» heeft in deze tijd niet stil gezeten. den de dames v. DarteIen»Polak van
De
Motorclub
„Zandvoort"
organi»
bouw van 62 woningen nabij de Dr
tijen een nuttige oef en wedstrijd De Immers zij heeft voor Zondag 16 Aug. de derde plaats verdrongen. 'De kop»
leiding was in handen van scheids» wederom een 7»handbaltournooi ge» pels Berrier en Sjouwerman»Spier.-- scerde Zondagmiddag over een af» C. A. Gerkestraat, een aanvrage in»
solliciteren naar een degradatie!
stand van ongeveer 80 km een ste= gediend ter verkrijging van voor»
rechter J. v. d. Bos.
organiseer-J. De inschrijvingen hier»
'Met ruime voorsprong 'handhaafde vige betrouwbaarheidsrit, welke gro» schotten en bijdragen ingevolge de
Ook voor Zandvoortmeeuwen 2 voor stromen nu reeds 'binnen. Ook
kon ter elfder ure een vriendschap» de plaatselijke vereniging Zandvoort» in de B=lijn 'het koppel Vadersvan tendeels voerde over zand, grasdijk» Woningwet.
Voor deze 'bouw zijn benodigd de
pelijke wedstrijd worden ingelast die meeuwen heeft hiervoor ingeschrc» Dartelen xic'h. de fam. Vallo steeg jes en wat dies meer zij. Er werd ge»
om 12 uur werd gespeeld. De tegen» ven. Wij hopen dat xij een goede naaf de tweede plaats ten koste van reden volgens een eenvoudige route» volgende voorschotten:
de fam. van Eckelt, terwijl Rcijer» beschrijving, terwijl de minder mooie
partij was de Noord Hollandse ,1e plaats xal weten te veroveren.
de Jong de' derde plaats inneemt met gedeelten, „gepijld" waren. Wegens a. ten behoeve van de aan»
klasser O.D.I.S. uit Zaandam.
. koop — met inbegrip
Het werd een gelijkopgaande wed» ZANDV. 'HOCKEY CLUB „Z.H.C." 202,71%. Voor degradatie komen in het speciale karakter was deze rit
van de kosten van over»
dexe lijn in aanmerking de dames uitsluitend voor solomotoren zonder
strijd. In de eerste 'helft maakten bei»
dracht — van de £rond
de partijen twee doelpunten. Na de In een goed gespeelde wedstrijd heb» van der Maat=Keur en de dames Ver* duorijder. A^oor de lichte klasse
en bijkomende kosten
schreven 11 en voor de zware klasse
hervatting waren onze reserves iets ben Zandvoort en B.M.iH.C. II de steege.
(grondvoorschot)
ƒ 87.570,—
Ook
in
de
C»lijn
wist
no.
l,
't
kop»
18
rijders
in
punten
gedeeld.
B.M.'H.C.
was
vooral
v
sterker en wonnen tenslotte met 4=2.
b. ten behoeve van de
in de eerste helft sterk in de meer» pel Dumpel»Penaat, zich te handha»
De uitslag luidt:
bouw van 60 woningen
Onze overige elftallen konden 't dorheid. Doelpunten kwamen er ech» ven. doch mevr. Vadeivhr Bisenber»
Lichte klasse: 1. B. Bakker Jr, M.C.
(•bouwvoorschot)
„ 662.282,competitiesprogramma afwerken! ter niet, dank zij de achterhoede, die ger werden door de fam. Bakkenho» Zandvoort, op CZ 125 cc, 28 strafp.;
Totaal ƒ 749.852,ven naar de derde plaats verdrongen 2. S. Schram, Amsterdam, op Evsink
goede vorm verkeerde.
Zeer terecht werd door het bestuur in Ook
de voorhoede van Zandvoort Daar het verschil niet zo groot is, zal 125 cc, 38 strafp.; 3. W. Stol, M.C. Het te bebouwen terrein werd bij
van de 'Haarl. Voetbal Bond besloten deed menige
aanval, eveneens zonder a.s. Woensdagavond de beslissing „Tourist", op D.'K.W. 125 cc, 42 besluit van de Raad van 17 Decem»
de wedstrijden, in tegenstelling met succes. Rust 0*0.
vallen welke van deze twee koppel.;
ber 1952 aan de woningbouwvereni»
strafp.
die van de K.N.V.B. door te laten
/uilen promoveren.
De
tweede
'helft
was
voor
Zand»
gaan. Al de voor onze elftallen vast» voort. Desondanks was het de links»
Zware klasse: 1. R. Jansen, M.C. ging verkocht.
De fam. Mcesman in 'de Dslijn
;Het Rijk verleent 'hiervoor geen
gestelde wedstrijden konden hierdoor binnen van B.M.H.C. die de score maakte een zeer slechte beurt, ver» Haarlem, op Matchless 350 cc, 41
voorschotten meer, als gevolg waar»
worden gespeeld.
loor een voorsprong van ruim 11% strafp.; 2. Th. G. IHaaker, M.C. Haar» van
opende.
Zandvoort
verhoogde
'het
de gemeenten zich elders de no»
Ons 3e elftal 'behaalde de volle tempo en d'wong de tegenpartij tot en staat nu op de tweede plaats met lem, op Jawa 250 cc, 49 strafp.; 3. A.
winst tegen Schoten 3, waarbij dient verdedigen. Een seconde voor tijd ruiin 4% achterstand op het koppel Plevier, M.C. Schermeer, op Triumph dige middelen voor dit doel dient te
Daarentegen neemt het
worden vermeld dat de tegenpartij
'E. Vleeming uit een straf» dames Draijer»Kappel'hof. De derde 350 cc, 58 strafp.; 4. P. Filmer, M.C. verschaffen.
wel de onrendabele stichtings»
onvoltallig speelde. Zandvoortmeeu» maakte
plaats wordt thans bexet door de Zandvoort, op A..T.S. 500 cc, 81 Rijk
corner
gelijk
(1»1).
Dit
gelijke
spel
kosten voor zijn rekening, n.l. in
wen 5 toonde zich stukken sterker gaf de verhouding juist weer.
fam. Baarda 'doordat 'het koppel me» strafpunten.
de vorm van een jaarlijkse vaste bij»
dan 'het op bezoek zijnde Vl.'Vogels
Het
tweede
heeft
-na
lange
tijd
drage, die het verschil is tussen do
3 en won dan ook verdiend.
weer
eens
een
overwinning
weten
te
werkelijke exploitatiekosten en de
Ons 7e elftal 'handhaafde zijn on» behalen. Met 3*2 werd Alliance II ge»
exploitatiekosten, 'herleid tot het peil
geslagen record door de uitwedstrijd klopt. Reeds direct na de aanvang
van Mei 1940.
tegen SjH.S. 4 met flink verschil te opende Alliance de score. Zandvoort
Op de laatstbedoelde kosten is de
winnen.
wist dexe tegenslag op te vangen en
huur der woningen gebaseerd.
Voor een verrassing zorgde ons ging nu feller spelen. Het succes
B. en W. zijn van mening, dat de
jun. a elftal, dat de leider der afde» bleef niet uit. Met een prachtig dos]' In aansluijmg op een beschouwing voortdurende vrees voor de Noor=
te bouwen woningen — nog afgezien
ling Haarlem b, met liefst 10=0 ver= punt maakte E. Schmidt gelijk. XoQ
mannen.
die
wij
in'oen
van
onze
laatste
num»
van 'het huidige tekort aan woon»
sloeg. Als een verzachtende omstan» voordat de eerste 'helft was verstre*
3. De strandjufterij.
ruimte - blijvend in, de plaatselijke
dighcid voor de tegenpartij geldt, dat ken nam de tegenpartij opnieuw de mers gaven van een studie over
zij met één man minder speelde. Bij leiding.
Zandvoort van onze plaatsgenoot de
Tussen 1500 en 1600 vervloog ge= behoefte zullen voorzien en zijn dus
oordcel, dat de gevraagde mede»
onze junioren was echter een flinke
In de tweede helft zakte het spel» heer Klaje, ontlenen wij tot slot nog leid'elijk de angst voor de Noorman» van
werking verleend dient te worden.
vooruitgang te bespeuren, waaraan peil
nen,
terwijl
door
het
doordringen
van
aanxienlijk.
E.
Schmidt
maakte
de intensieve training niet vreemd is. er via een strafbully 2=2 van. C. Slop iets uit de hoofdstukken de Bevol» de (Hervorming ook het religieus mo=
kingstoename en het Reddingswezen. tief aan kracht, verloor.
Ons jun. a elftal staat momenteel op zorgde voor het derde doelpunt.
de tweede plaats met slechts l punt
Gered met boten werd er toen nog
'Het
'derde
'handhaafde
haar
onge»
achterstand op Haarlem b.
niet, maar schipbreukelingen die aan= voer men uit om de Alba te helpen;
slagen
record'
door
met
2*0
van
Al»
Bevolkingstoename.
iHet jun. b elftal vond in Water» liance III te winnen. Dat Alliance er
spoelden werden wel verder geholpen. 35 gered'den werden aan land ge»
loo a een te sterke tegenstander en niet
Door de jutters werden soms hc» bracht. De masten van d'e Alba sten»
in
slaagde
een
tegcnpimt
te
sco»
Een
van
de
merkwaardigste
proble»
verloor.
ren, was hoofdzakelijk te d'ankcn men die zich in Zandvoort voordoen vige gevechten geleverd om het vond» nen thans nog de- orgelgalerij in de
Ned. Herv. Kerk.
keeper Joustra.
is 'de bijzondere snelle bevolkingstoe» recht.
Ie Zaterdagmiddagelftal
weerde aan
In 1928 verging de Salento. Hierbij
Rond 1600 verschijnt een verorde»
Het
vierde
en
vijfde
verloren
rcsp.
neme
door:
zich goed en won.
met 4=2 van Saxen'burgers en 7»2 van
1. De afkerigheid' van de grote stad ning waardoor» het jutten iets af» verdronken 32 opvarenden. Een red»
In de thuiswedstrijd tegen U.P.T.T.S. Alliance IV.
van vele mensen die dus „naar bui» neemt. Enige tijd later werd een de*, der werd uit de 'boot geslagen en
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Mevrouw, Mijne Heren,
Het eerste lustrum mijner nieuwjaarsrede en tevJens, binnen enkele dagen,
mijner ambtsaanvaarding in deze gemeente zouden mij In verleiding kunnen brengen U, Mevrouw, Mijne Heren, een overzicht van1 het gedurende de
laatste 5 jaren gevoerde gemeentelijke beleid! en deszelfs resultaten be gevisn1.
Ik meen mij echter voorshands nog te moeten beperken tot het getarfuikelüke jaarverslag, thans over 1952, en de daarbij aansluitende summiere
prognose voor het zo juist begonnen jaar.
In de overtuiging echter dat naast een gestadig voortgaan op de eenmaal
ingeslagen weg, van tijd tot tijd bezinning is geboden 'begroet ik de wisseling des j aars steeds gaarne als een welkome gelegenheid enerzijds tot een
critische beschouwing van het door ons verrichte werk, anderzijds tot
het formuleren van een „plan de campagne", al ontveins ik mij niet,
dat er altijd meer plannen worden. gemaakt dan uitgevoerd. Er zullen
immer hindernissen opdoemen op onze weg, die de realisering van onze
plannen, hoe -wel ook overwogen en hoe -nuttig ook geacht voor onze gemeenschap, zullen vertragsm, wellicht'illusoir zullen maken. Wij deden ter
zake enige ervaring op; doch dit kan onze bestuurskracht en onze tot mijn
vreugde' groeiende bestuurlijke samenwerking slechts verscerken. Tegenslag
en remmende invloeden zijn — ook voor gemeentelijke bestuursorganen —
even zovele aansporingen om ter bereiking van het gestelde doel niet te
versagen.

bleek een succes. Ruim 15000 overnachtingen, w.o. 704 buitenlanders
konden worden geregistreerd. Belgen,
Zwitsers, Zweden en Noren vormden
de grote meerderheid der buitenlandse
gasten; daarnaast kwamen hier Engelsen, Fransen, Australiërs en bezoekers uit Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika,
Duitsland, Denemarken en Italië. De
propaganda door een uitstekende verizorging gemaakt kan
Zandvoort
slechts ten goede toornen. De sanitaire
outillage dient te wordleni uitgebreid,
terwijl een cantine niet kan worden
gemist.
Al met al kan gezegd worden, dat
deze gemeente thanis haar bijdrage
tot het scheppen van zeer verschillende gelegenheden voor goedkope en
sportieve vacantiebesteding ten volle
heeft geleverd. Aan perfectionnering
der outillage zal blijvend aandacht
moeten worden besteed.

Parkeergelegenheid
Parkeren.

Het aantal voertuigen, dat van parkeergelegenheden gebruik maakte
bleef — inclusief wedstrijddagen op 't
circuit — vrijwel stationnair, n.l. ca
23000. Uiteraard komt ongeveer 3/4
van de opbrengst, welke evenmin een
Men vatte dit overigens niet 'te senMede dank,zij toegewijde medewer- belangrijke schommeling te zien gaf,
sationeel op: slechts in~een paar ge- king van een groot aantal vxjjwilli- op rekening van de evenementen op
vallen had inmtenging van .bepaalde gers heeft het onderzoek der bevol- het circuit. Van de geboden gelegeninstanties ennstige vertraging in de klng op de aanwezigheid van fcuber- heid tot vrij en kosteloos parkeren
uitvoering van'voor Zandvoort hoogst culose een zeer vlot verloop gehad. op het nieuwe parkeerterrein aan de
belangrijke" projecten ten gevolge.
7962 personen onderwierpen zich aan Herman Heijermansstraat werd nog
Doch overigens kan met
weinig gebruik gemaakt.
voldoening -worden geHerhaling van dit — blijconstateerd, dat vrijwel
kens de ervaring in Arnal datgene waarvan wij
hem — zeer ge waard eerBurgemeester Mr H'. M. .van Fenexna
ons -de verwezenlijking in
de gebaar jegens het mohet afgelopen jaar hadtortoerisme is in overwehield zijn
den voorgesteld, tot stand
ging. Tijdens de wedkwam.
strijddagen op de BurgeDe gebruikelijke indemeester van Alphenweg
ling der te vermelden f eiblijft betaalde bewaking
ten volgend, moge ik
van motorvoertuigen gethans allereerst enkele
boden. Het 2e nieuwe parmededelingen doen t.a.v.
keerterrein aan 't Zuidde bevolking der geeinde van de Brederodemeente:
straat kwam gereed en
Gedurende 1952 vestigden zich hier dit onderzoek, geconstateerd werden zal ongetwijfeld aan de verwachtingen
1547 'personen, terwijl 1653 personen 31 afwijkingen en 854 genezen t.b.c.- beantwoorden.
vertrokken; totale migratie dus van txrocesöen. Hefc onderzoek heeft een
Het tijdstip nadert, waarop tewans
3200 personen, een voor deze gemeen- bevredigend resultaat opgeleverd.
het parkeerprobleem
in het centrum
te niet ongewioon cijfer.
der gemeente kan1 worden opgelost.
Het geboorte-overschot bedroeg 183, De VermaJkelükhedten-belasting bracht
Uit deze enigszins uitvoerige behet vertrék-surplus 106, zodat" de be- ƒ 102.553, —op, cai; ƒ 8000,- minder schouwingen over kampeer- en„ parvolking met 77 personen toenam en dan in 1951, wegens vermindering van keergelegenheld in onze geineente'-moper l Januari 1953 het totaalcijfer het aantal kennis-evenementen. De ge blijken, dat * het gemeentebestuur
,van~H.5€2-aaiiwees.-sS6 parten; -wei-den •belastingopbrengst --PaiTvd& Burgemees- hier eerder een dienende dan esni vérin de echt 'verbonden, duizenden ter van Alphenweg;was ruim ƒ 64.000,- dienende taak ziet; juist met -een
'bnuidsuikers werden der traditie ge- conform het jaar daarvoor.
open oog voor de commerciële mogetrouw van de Raadhuisstoep over de ^De, „Grand Prix" op 22 Juli bracht lijkheden van de badplaats lijkt het
ruim een kwart ton aan vermakelijk- geboden t.d.a. „service" boven „profit"
opgewonden jeugd uitgestrooid!-"
Aan de loketten der afdeling bevol- hedenbelasting op, wel een. bewijs, dat te stellen.
king ter secretarie vervoegden zich het behoud van dit evenement op het
Ik raak hier de twee voornaamste
•bijna 9700 personen.
circuit voor de gemeente van groot be- aspecten van het gemeentelijk beleid.
De Dienst Maatschappelijke Zorg lang is, doch ook voor de organisato- Enerzijds het^schepplsm van een maxithans ressorterend onder het nieuwe ren, daar van het door het publiek in mum aan comfort, het zijn de perfecMinisterie voor Maatschappelijk Werk 1952 op wedstrijden op het circuit be- te gastvriouw voor de duizenden gasstreeft naar een versnelde ontruiming stede bedrag van ƒ 278.509,—, de som ten, die Zandvoort in de izomer en teder z.g.n. contractpensions, waarin van ƒ 108.520 op de Grand Prix-dag genwoordig ineer en meer in vóór- en
thans nog ca. 400 naar ons land uit- wei'd geïncasseerd.
najaar komen bezoeken.
geweken Indische Nederlanders verHet is mijn vaste overtuiging dat
Anderzijds het bevorderen van geesblijven. Het beginsel, dat meer gezin- door een opvoering van het aantal telijk en stoffelijk welzijn van eigen
nter» zo spoedig mogelijk aan eeneigen wedstrijden en door venbetering van bevolking.
milieu en passende arbeid moeten de accommodatie — o.a. met een reEen volledige opsomming echter van
wonden geholpen, teneinde de zo stauratie-gelegeniheid — de inkomsten al hetge!em in 1952 in dit kader werd
noodzakelijke assimilatie met onze be- voor de gemeente nog aanzienlijk zul- verricht en voor dit jaar op het provolking en onze leefwijze te bevorde- len kunneni worden verhoogd.
giramma staat zou buiten het bestek
ren, komt mij .juist voor. Daarbij blijDe bad- en strandexploitatie bracht dezer rede vallen.
ve de nauwe samenwerking tussen de exploitanten ruim ƒ 192.000,— op
Thans dus een greep uit de mij ten
D.M.Z. en C.C.K.P. waarborg dat met (v.j. ƒ 184.000,-).
dienste staande gegevens doende,
de veelal zeer bijzondere en uiteenmeen ik de volgende hoofdzaken te
lopende omstandigheden! dezer gezlnKamperen moeten vermelden:
nen zoveel doenlijk rekening
zal worden gehouden.
- H
Opbrengst van het strandtentenkamp
Bouwwerken
De overplaatsing van gezinnen uit .was ruim ƒ 33.000,-, (v..j. ƒ 32.700,-).
Het op 31 Mei geopende trekfcers- a. De watertoren werd in het afeglode contractpensions naar een zelfstandige woning immers zal met grote kamp „de Branding" beantwoordde
pen jaar geheel voltooid. Op 20 MeJ
omzichtigheid moeten gebeuren met geheel aan. de verwachtingen.
had de officiële ingebruikstelling
inachtneming van de mogelijkheden
Het kamp werd bezocht door 3957
doon de Commissaris der Koningin
van werkkring; onderwijs, aanpassing Volwassenen en 2460 kinderen tin. 16
.plaats.
aan de nieuwe omgeving enz., opdat jaar. Inkomsten voor de gemeente bedeze overgang van de min of meer ge- droegieni ruim >ƒ 3000,—. Hoewel ook b. Het filtergebouw voor de gemeenitewaterleiding te Bentveld is zover
isoleerde pension-sfeer in de gewone hier gestreefd wordt naar een even©ereed, dat gedeeltelijke in bedrijfanaatsdhappij HO gieiaidsjlijk mogelijk wicht tussen baten en lasten meen ik
stelling in Maart en officiële opezij en daardoor de beste waarborgen dat de sociale taak, die de gemeente
ning tegen de a.s. zomer kan worden
voor blijvend succes worden gescha- door de openstelling van dit kamp
verwacht.
pen.
vervult, ^primair is.
Ik stel mij voor dioor nauwer conc. In Augustus werd de eerste steen
tact met de betrokken instanties, spegelegd voor het grote hotel aan de
Ook het „Caravan-kamp", dat nrst
ciale aandacht aan dit probleem ter een Pinksterbijeenkomst van 120 gasStrandweg. Opening kan ong. voor
plaatse te wijden.
het hoofdseiizoen worden verwacht.
ten eveneens op 31 Mei werd geopend,
Moge de energie en de durf van de
ondernemer met succes worden befcnoond.
d. De Wilhehninaschool werd met 4
lokalen eni l lokaal voor handenarbeid uitgebreid.
e. De voorgenomen belangrijke verbeteringen aan openbare gebouwen en
scholen kwamen alle tot stand.
Weekendcursus te Bentveld op 7-8 Februari b« de Woodbrookers
f. Woningbouw: Op l Januari 1952
waren in aanbouw 90 woningen. In
het jaar 1952 werd begonnen met 64
Met het werk van de Arbeiders Ge- ratie haar persoon en haar werk. Is
woningen. In '1952 waren dus in aanmeenschap der Woodbrookers heeft zij voor hen alleen maar mythe of
bouw
154 woningen. Gereed kwamen
Mevrouw Roland Holst-van der Schalk heeft zij- nog actuele betekenis? An1161 woningen, zodat op l Januari
zich nauw verbonden geweten'. Het ders gezegd: herkennen zij in haar
1953
nog
38 woningen in aanbouw
heeft derhalve zin om na de korte en verzen en artikelen een geluid, dat
waren. Inclusief duplexwoningen
langere toeschouwingen bij haar over- hlani nog aanspreekt en bezielt, of bewerden sinds 1946 638 woningen gelyden in dag- en weekbladen versche- schouwen izij dit alles slechts als voorbouwd.
nen, in Bentveld de vraag aan de orde bije geestesgrootheid en voorbije bete stellen wat zU ons heeft nagelaten. zieling? '
Er werden in 1952 86 bouwvergunninOp een bijzondere wijze toch was zijHet is de A.G. der Woodbrookers gen afgegeven voor eem totaal-bedrag
in haar studies, haar artikelen, haar een behoefte om deze vragen open- van ruim ƒ 3.000.000,—.
verzen era lekenspelen de sbeun van hartig aan de orde te stellen. Immers
In voorbereiding is de bouw van de
haar generatie. Hoevelen nu van haar hoe het 'antwoord daarop ook moge .volgende bedrijfspanden en woningen
eigen generatie, en van de daarop vol- uitvallen, het kan óns helpen eigen (incl. bouwrijpmaken der betr. tergende herkennen óók nu nog haar re- geestesbezit 'en geesteshouding, eigen reinen):
presentante van hun aller streven en visie en weg- duidelijker te bepalen.
een hotelplan aan de Noord-hoek
verlangen?
van de Stramiweg;
Zaterdag,?
3?ebr.
Opening.
• Als rellgieus-socialiste heeft zij voor
een hotelplan in de Noord-vleugel
een belangrijk gedeelte de religieus„Als. stem van haar generatie" door van
hefBoulevard-centrum;
Prof. Dr G. Stuiveling.
socialistische, beweging in ons land
een pensiontehuis voor bejaarden
gestempeld en naar buiten gestalte ge- Zondag 8 Febr.: Ochtendwijding.
annex 48 kleine woningen voor zelfgeven. Weer rijst de vraag: hoe zag zij
„Als religieus-socialiste" door Ds D. standigen;
het weaen van deze geestesgesteldheid,
A. Vorster.,
'' '35 woningen voor particulieren;
hoe de taak en de mogelijkheden van
deze beweging? .
„Hoe ziet de jonge generatie haar",
60 woningwetwoningen voor de woTenslotte: hoe ziet de jongere genedoor Wïka Anton B.'Lam.
ningbouwvereniging „E.M.M.";
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dat
Heo is al vaak gezegd:
wij mensen hebben* de
neiging om zwaar te
tillen aan allerhande
zaken. Temidden van
alle ernst die liet leveii voor ons in petto
schijnt te hebben dreigen we het heerlijkste wapen tegen
alle zwarigheden uit handen te laten
vallen: de humor.
Dit werd me wel weer duidelijk to'en
ik het onvolprezen boekje van Erasmus ter hand nam, waarvan ieder de
titel bijna kent, maar dat weinigen
eigenlijk gelezen hebben, „De Lof der
Zotheid". In dit geschrift wordt de
zotheid geprezen als datgene wat de
mens gelukkig kan maken en de
zwaarwichtige wijsheid wordt er veelal in «ontmaskerd als een lachwekkende waanwijsheid waaraan wij onszelf
dagelijks schuldig maken.
Erasmus heeft met dit boek werkelijk een portret van ieder van ons geteverd dat heden, ten dage, na enkele
honderden jaren, dus, nog niets aan
•elijkenis heeft Ingeboet.
Alleen de lijst is in de loop der tijd
misschien veranderd, maar dat doet
niet terzake.
Wat men uit dit geschrift in de eerste plaats kan leren is: om hetbetrek-

kelijke van allerlei zaken in te zien
die in het dagelijkse leven voor zee:
gewichtig, prijzens- of benijdenswaardig worden versleten.
Ik heb zelden iets onder ogen gehad
waarin zo eenvoudig en luchtig de
spot wordt gedreven met allerlei
schijn-belangrijkheden, eigenliefde en
gebral over de hoogste aangelegenheden.
Ach laten we een willekeurige passage maar eens laten volgen.
Er zijn
er die veel geestiger zijn1 maar die
lenlen zich niet zo bijsberi voor publicatie ter plaatse. (Daarvoor zijn we
kennelijk nog niet zot genoeg).
„Om nu verder over de kunsten en
wetenschappen te spreken, wat heeft
toch wel de vernuftige mensen aangespoord om zoveel, naar zij menen, uitstekende vakken van kennis uit te
denken en aan het nageslacht over te
leveren, behalve de dorst naar roem?
Tlsn. koste van zoveel nachtwaken, zoveel zweet hebben de inderdaad grote
zotten gemeend zich een zekere naam,
de ijdelste van alle toezittingen, te
moeten kopen. Maar gij hebt intussen
aan de Zotheid leeds zoveel uitstekende voorrechten in 't leven te danken
en, wat zeker verreweg het aangenaamst is. gij smaakt de vruchten van
de dolheid van anderen."

een o.l. school met 6 klassen aan de
A. J. van der Moolenstraat;
een kleuterschool in plan-Noord;
een R.K. en een Chr. kleuterschool
nabij de Brederodestraat;
een u.l.o. school in het Kostverlorenwandelpark;
een aula op de algemene begraafplaats.
De 3 sportvelden. binnen het circuitterrein en 2 sportvelden toij de Kennemerweg naderen hun voltooiing. Inzaaiing zal in het toornende voorjaar
plaats hebben.
Hiermede zal het sportveldenprobleem zijn opgelost en is het woord
aan de verenigingen.
Na langdurig onderhandelen met diverse instanties werd tenslotte een
aanvaardbare regeling voor de financierdng van het Zuj3erbad bereikt. Met
de bouw kan thans worden begónnehr
Het project zal met spoed aan de
Raad. worden voorgelegd. Ingebruikneming is echter deze zomer halaas
niet meer te verwezenlijken.
De Burgemeester v. Alphenweg mocht
zich ook gedurende het afgelopen jaar
in een groot dag-bezoek verheugen.
Ca. 11.000 auto's, 3600 motoren en 75
autobussen brachten ruim 40.000 bezoekers op de baan.
Over de bouw van een brandweergarage, bet aanbrengen .van nieuw;
straatverlichting langs de voornaamste
straten in de dorpskern en langs de
hoofdtoegangswegsm, de aanleg en uitbreiding van de algemene begraafplaats, de restauratie van de toren
der N.H. kerk en het saneringsplan
voor de dorpskern zullen de Raad
spoedig nadere mededelingen worden
gedaan.

Dokter J. VAN DER MEER
GEMEENTE-ARTS

Huisvesting
Het aantal woningzoekenden bedroeg
op l Januari 1952
219
in dat jaar kwamen er bij 359 gevallen
er werden opgelost

totaal 578 gevallen
260 gevallen

zodat per l Januari 1953 318 wraningzoekendieni stonden ingeschreven. Dit
is bijna 100 inéér dan op l Januari
van het vorige jaar. De oorzaak van
deze ongunstige toename is te zoeken
in het feit, dat in 1952 geen woningwetwoningen gereed kwamen.
Het vertrouwen mag worden uitgesproken, dat de spoedige bouw der eerder genoemde 60 woningen door E.M
M. wederom enige verlichting van de
nood zal brengen. Bovendien dient de
woningwetbouw op het terrein ten
Noorden van de van Dannepweg, waaromtrent door de Raad reeds lang een
besluit werd genomen met spoed te
worden geëntameerd. 1
Verdere vertraging in de uitvoering
dezer .plannen zal onvermijdelijk een
ernstige terugslag hebben op het huisvestingsprobleem.

Sociale Zaken
Wees ik ten vorigen jare reeds op de
aanzienlijke stijging van de verschülende uitkeringsbedragen,' deze tendenz heeft zich ook in het afgelopen
jaar voortgezet.
De uitgaven van de gemeentelijke
instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon stegen van fv 102.000,— in 1951
tot ƒ 161.000,- in 1952, die van de
sociale büstandsregeling mede door
inwerking treding van de werkloosheidswet per l Juli van rond ƒ 36.000,tot ƒ 98.000,-.
Een verdere stijging der uitkeringsbedragen is dus te verwachten.

Tijdens de Raadsvergadering van
Dinsdag j.l. werd tot Gemeente-arts
gekozen J. van der Meer. Dokter van
der Meer kreeg bij de herstemming
acht van de dertien stemmen.

PIANISTE uit ZANDVOORT
VOOR DE RADIO
Onze plaatsgenote, de pianiste G. E.
Bolbj es-Popping, zal Dinsdagmorgen
27 Januari voor de radio, in het Avroprogramma, moderne Nederlandse werk!en> spelen. Uitgevoerd worden composities van Voormolen, Van Delden
en Badings.

Directeur circuit
hield voordracht in Duitsland
Op 16 en 17 Januari werd op de Ntirburgring een vergadering gehouden
van directeuren van bekende Duitse
auto-circuits om diverse vragen speciaal met betrekking tot de veiigheidsmaatregelen, te bespreken.
Bij deze vergadering die bijeengeraapen was door E. Hüttebraucker,
directeur van de Nürburgring, was de
heer Hugenholtz, directeur van het
circuit van Zandvoort, en SecretarisGeneraal van de A.I.D.C. (Association Internationale de Directeurs de
Circuit) uitgenodigd. Hij hield een
voordracht over de Oprichting en erkenning van de A.I.D.C. Het dosl van
deze vereniging was, om het nog onvolkomen contact van de circuit-dirscteuren onderling, te verstevigen,
ervaringen uit te wisseleni, en vooral
om te komen tot betere en uniforme
veiligheids- en organisatie-maatregelen. De conferenties in Parijs (1951)
en Milaan (1952) consolideerden dat
werk en de 3e Conferentie zal op 27,
28 en 29 Sept. 1953 op de Nürburgring
gehouden worden. Er werd zoveel mogelijk contact opgenomen met 'deF.I.A
en de F.I.M. en regelmatig gaan rapporten omtrent veiligheidsmaatregelen van de A.I.D.C. naar deze bonden.
Besloten werd dat elk jaar voor de
aanvang van het renseizoen de directeuren der Duitee banen bijeen •zullen
komen. Bij deze bijeenkomst zuren de
heer Hugfsnholtz, Secr. Gen. der A.I
D.C. en de heer G. Bacciagaluopi. directeur van Monza, en lid van het bestuur der A.D.I.C., uitgenodigd worden.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW Strand
berijdbaar
25 Jan. 12.02 19.00 -.- 6.30 16.00-20.00

26 Jan. 0.49 7.30 Ï3.19 20.00 4.30-11.00
27 Jan.
28 Jan.
29 Jan.
30 Jan.

1.55
2.46
3.31
4.08

9.00
9.30
10.30
11.00

14.13
15.00
15.41
16.18

21.00
22.00
22.30
23.00

6.00-12.00
6.30-13.00
7.30-1330
8.00-14.00

31 Jan. 4.41 11.30 16.50 24.00 8.30-15.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

BURGERLIJKE STAND

16-22 Januari 1953.
GEBOREN: Roelof, zoon van1 G. H.
Htujgen en A. Roelof s; Johny, zoon
van H. L. P. Joacim en A. Jordaan;
Marcus Paulus, zoon van J. G. J. van
Ginneken en. T. H. M. Bruggen; Sonja
Cornelia Maria, dochter van B. Paap
en W. Fortgens.
ONDERTROUWD: J. Bluijs en A. J.
van der Meij; P. J. Vleeshouwers en
E. A. M. Timmermans.
H. Pot en E. J. Bos; P.
Werkloosheid GETROUWD:
Koper en J. Keur.
in Zandvoort OVERLEDEN: H. W. van1 Ooijen,
oud 52 jaar, gehuwd geweest met H.
1
Ten aanzien van de •werkloosheid ver- Brouwer; A. van de Grootepoort, oud
tonen de cijfers voor Zandvoort een 86 jaar, gehuwd geweest met J. N.
(Lees verder op pagina 3). Slenders.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
•De! Raad besloot•'•unardem' de heer C.
j;: Tichelaar, gemeenbevars in; vaste
Gemeente Zandvoort
dienst, op '" diens' verzoek eervol. ontslag te verlenen!,, onder dankbetuiging
Spreekuur burgemeester
voor- de aan . de ,• gemeente, bewezen
diensten.
. ,
. . . • - - . .;.-,. : De burgemeester ,Van Zaödvoóit zaLop
.In zijn plaats werd met,ingang van' Woensdag 28 )anuari:i953;GBEN'spreeki Februari 1953 benoemd de heer J.,] uur houdend.-.-' '.„"•:...•
van der Meer, alhier, welke — na een'
tweede stemming' - 8 stemmen op a'n
naam verenigde.,
.
•••'. , .
De heer WEBER'kreeg hierna gele•genheid dokter Tichelaar lof toe te
zwaaien voor diens ...uitstekende . dienheeft een mens -wel ééns -hét
sten, welke hemréén'goede naam heb- Soms
dat luj belangrijk werk- doet niét
ben bezorgd. Dokter Tichelaar heeft Idee
één óf ander. Hij gaat. zelf è' eb ver
zijn., functie vele.'jaren., op Ipffehjke het
door te 'zeggen dat'hii er z'n. iiéle pérwijze vervuld.
:..,.
soon
'achter plaatst. -Dat is niet -geVOORZITTER zeide dat de Raad en
. . , . , - . - . . v •• ..-..-.,,.-...,.,..
College zich volkomen, konden aan- ring!
Als iemand, een
vaste rubriek 'in éëh
sluiten aan deze waardering.
krant verzorgt ;, of •verslagen, maakt,
dan. kan hij hier verschillende. mdtier
Punt 9V .
voor aanvoeren: -hij 'verdient er
. Het bestuur -van t , de Juliahaschóol ven
h« heeft er pleizier in-, hy heeft
heeft -zioh tob de "gemeente 'gewend mee,
tets
té.
lüj is onzegbaar ijdel,
met het yeraoek om medewerkirig tot doordat zeggen,
't hem streelt r -z'n gedachten
het vergróten mët'.een bepaalde "strook to. gedrukte
te alen. en:te f weten
duinterréin van de speelplaats van ge- dat twintig, -vorm.
achthonderd
driehpnnoemde school, v Deze medewerking derd duizend 'mënöeri dieof gedachten
werd verleend, zodat genoemd schppl- lézenv • £ . . - . • • • •'•\•'• "'-•.:/•'-' •- /^•iv>!;-'^nVV;.;>
bestuur t.z.t. bedoelde 'grond of'éèri
Het is niet na te gaan hoeveel dingedeelte daarvan': in eigendom wordt
er in de wereld .tot. stand: komen
overgedragen. .
• ' ';-: ; . ' '•.••'••; gen.
als gevolg van grenzeloze '" ydélKeid.
. Punt.lO, ••„ ,'.'.'.' . . : -,":.•,.'-.
'.'. :.'.'- Want .'de Ijdelheid kan" een energie
die. bergen kan verzetten.
Besloten werd. tot de bouw. van een ontplooien,
derde•'. openbaréT'school voor gewoon Al zijn' die bergen.nimmer zo hppg" als
welke door dé liefde ópzjj worden
lager onderwijs aan de A. J. van der die,
geschoven. •
,:.:-. v.,.-i.-.-.i •-.'-••.. /:r..s ^7.*;
Moolenstraat. .>•;•* . : ; : ' - . . :
iHet
- motief : . werkelijk, .iets . -te willen
VOORZITTER vond dit voorstel
dermate verheugend en dé redactie zeggen, is op: :zichzelf lofwaardigr.".als ,
ervan zo duidelijk 'gesteld';- dat lüj '.de 't eerlijk, gemeend- ,is. :. 't ;Kan.. .ookv.de
naargeestige
verwachting- koesterde, .dat'. de -Raad vorm aannemen van een
1
zonder discussie ';toi de 'bouw IZQU- be- moraal-predikirig; die 'echtheid"'- mist'.
Dan is dit' motief, ''.evenals dat van, "de
sluiten! ' '
-.
' Want; hét
De .heer/TATESi-wenste
dat'dèibouw verwaandheid, verwerpelijk.
;
mistr- verre z'n doel:' het;mist:;der«taar'r
zo spoedig- mogelïjk aanvangt.. ••'• •.
achtigheid.
«.Vv---'--•~•
«.•-•.~
• ; "^x&i)
VOORZITTER rkon dit verzekeren,
Als de publicist . de • waarheid 'door
nrsde doordat''dezó school op' dé urgentie-lijst' 1953 z;al worden' geplaatst: zijn pennenvruchten laat"schijnen,"dan
is hy .in. negen van.de .tien "gevallen
Puit'-ïl.1 -':;';ijï^'r';"'-'-'- *•:-•'•'-• '•'~-"'"•'• niet vzo erg populair,- want dé'Waarhéid moet; liever, sniet; aangerperd wpr•Het^ voorstel.tot••:-vaststelling van een. den.
'b' Is eeri"tragische "consequentie
tüdeiyke öektekostienregeling 1952 .van de
dat :..izy';.;ialtü'd':|de;tewerd' zónder hoofdelijke stemming gèriweer waarhisid,
"-.oproept/'Ën
: de f tégensfelling
aangenomen.;, .•'„.-:.."
tüsseii' 'waariheid :eii. leugen /;gaat,'Tge.:paard"" mét 'boosheid! ,en ; 'yéel ; rhard'S
Punt '12. ' '_";"'." ' ' . ' . ' ' . . . '' •' • '
woorden."' - v :' '~- ^'"..-:.-'.-:'-'ï-"v:-.ï",.'iiS;:.
De tweede suppletoire begroting voor ;' :'Als 'iemand.' ééri critisch'.geluid.; laat
het jaar -1953 werd vastgesteld.
horeii óver. een bepaalde •'voorstelling:
waar hij zich onmogelijk waarderend
kan/uiten, dan .loopt hy..de.-.kans..- ,en
het'Vis .gebeurid!'.-.-T--:dat: zjün ..woprdeii
onjuist dat de gemeente voortdurend als • „vuilspuiterij" • wórden - "gêbraridT
het Rijk financiert! Het. is mogelijk merkt.. Van- de .verslaggever ':wordt hedat er in de ""toekomst
aan de Zand- laas,.maar al te- dikwijls. verwacht- dat
voortselaan .•?w©er-; 'gebouwd1 •"•• wordt;-' 'hij alles mooi, : góéd. 'best. én geslaagd
Ingekomen stukken.
maar dan is er:, een andere-gemeente- vindt. .Ook al is-de,.'keuze-.van .het stak
1. Adres van het hoofdbestuur van
raad, zeide spr. De" È.g.~ verspreide. :/of 11het vertoond6 -.spel erbarmelijk.. En
de Nederlandse Onderwijzers Verbouw, waar hier en daar sprake vari" zij; .die ' dan • maar. - onmiddellijk- ; het
.; , eniging, houdende opwekking, aanis geweest, heeft:practische .bezwaren, , gróte, woord v „vuilspuiterij "...gebruiken-,
"'• de voorziening en de verzorging Wat is lintbebouwing? — In ieder geval g-eenmiddel om annexatie téVont-'
omdat het vopr~~dè leveranciers bn- bedenken niet, dat niemand iets- heef t
van het onderwijs en. de vakopleidoeniyk.zou, zijnüdie .verspreid liggen- aan moói-gepraat . en gehuichel^-,>Een
lopen!
teuk
spelletje:
huisje-huisje-huisje..
huisje-stuk'
.grondhuis
je'-.
ding nog meer .aandacht te wijde villa's te bezoeken/: •:' : ./:-*':-."W:""' verslaggever, die: cpncessies> 'doet aan
— Hr v. Kuijk: ,
den, dan- thans reeds het geval is. stuk grand.... liever . natuurschoon dan huizen
De .heer TATES.am erkte. nog pp. dat dèvbnwaarachtigheid:, ter „„wille ' ,varii-r-s.pers, bedankt!".
z.i. dé leidirigeri góéd moesten zijn.Spr. latles óf ,yan wat ter wereld ook,, ;is
• Voor kennisgeving aangenomen]
houdt ook;van^ natuurschoon, zeide hij, niet waard dat er nog,ooit -'een .komma
2, Voorstel van burgemeester en wet- Dé heer TATES zeide dat er- indertijd ;' (De heer v. KÜIJK. zeide:.dat. huisje- maar hij ibracht in herinnering-:dat,de van hem in druk'-vërschijh't; Een;jver-;
'houders tot intrekking van de' 4e door .hem geenszins was gesproken stuk grond ___ huisje-stuk grond ook Zandvjsortselaaii altijd' ibëbo^iwd! is' ge- slaggever, .die .aichzelf ,y:respecteert ; en
Spr. noemde^ ook -het 'rapport zijn ver antwoordeujkhéid' 'ten ' opzichte
, suppletoire'begroting 1951.
:
oyer-j Imtbebouwing. ..-^In-'ide .' stukkeni' lintbebouwing is. Spr. -kan zich nog weest.';.
:de • commiss^ev.ter;
jVeen;:; waar.in van';x iZijttvlezers :' ?kent;-5 izal-' aiooit :óf te
-•• Accoord.
• ' . ' ; -stond".. toen;'. pók':: ; „nader te .bepalen herinneren; -ao-zeidéXhij, -:toen .. " kor.t van
is vaii4;c|P':-ï-"~--L'-'---""J-~--li,
.
-bouw"."Spr.' isi^èi|-ypo>Veè.n.;z.g.V,''ver,-;; :na ., de 'bevrijding - in •.. ,
,texug,- sprake
gemeenteri, Z-p; 7
dèrea:; En„V'oelt-/hiJ';3ichl-verplicht; crir
37?' Verslag .van de controle van kas. spreide bouw, 'hiér|én;-rdaar..'.'èen\.villa gek'Omeii, eeni wonderlij-kè; indruk van bij
En
tisph..>;pf,r.zelfs..,fel--CTitisch.'-te.--;,aiJn.' .en '
. . . en boeken van\ dé'.gemeteri'te-orit- b;v. De grond; aan de Noordzijde van de (gesloopte) Zandvoortselaan kreeg: «i _ •JBennebroek'S
. —: « * „ • v j „•-.;'«
n'eeft.:hij»de: eerlijke^ óyertuigingE'iiieri
» ... vanger in'het 4e kwartaal 1952. ... de .Zandvoortsèlaan by .Bentveld is 't Was er veel mooier geworden, met
'mede .de waarheid te dienen;;, dan'mag
Voon kennisgeving aangenomen. . bouwrijp. Alle ^leidingen -zitten-.er .nog .links' en- rechts /uitzicht ,'oyer'de. '•&ai- hierin' eahi.
.
hy .het.ysrwijt; van. vuilspuiterij
TÜstig
in. De mensen; die daar vroeger een 'neh. Spr. noemde' dit, winst"
aan
zicht- annexeerd .zal. worden.dpor Bloemeh;
:
naast zich, neerleggen;.1: Dit, u:gaat.
hém
natuurschoon. ••'•••' '•'.'•'•.' '•• - - • -'••.'•'
!
4. Besluit van Ged. Staten tot ver- perceel hebben gehad, willen mis- baar
daaï.
De-igemeeirïé-'.zal"toch
oog
moéten
immers,
'niet
aan.
K;V
'
•
^•;.'
"
':
-;';;
'
'^,:-'^
''.
De heer 'WEBER aag dat in.de'toe- hebben voor de belangen van de Zand/1
:
daging van de beslissing, omtrent schien in de'-gelegeniheid gesteld wor•
Êr.jzijn
'hiervin
•.Zandybprt
:
;in!:;'.
het
het raadsbesluit van 27 Mei 1952 den op die plaats weer te bouwen. Bij komst meer en meer naar Bentveld vporters te -Bentveld; want: er "bestaat verledenJ'..wél.'. eens'. stnibbeUhgeh'^.gêr
no. 9 tot vaststelling van een'par- het afwijzend advies van lx Priedhoff toe gebouwd zal worden en. zonder van bü sommige .'bewoners »van Bentveld al weést.:ovér -.' bepaalde::'' 'recensies -,"van
tieel uitbreidingsplan'-in-onderde- is er weer sprake van „lintbebouwing", lintbebouwing te spreken; -zou. : spr. een neiging tot medewerking aan .deze amüsèments'-vóprstéüing'èh. In;:.':spm^
maar — ao zeide spr.' - wij weten .in voorstander zijn van gevarieerde bouw annexatie. '•, Spr. : jriééiidé:" dat bij' de
len D I (Kostverloren).
Vwaon-i'-ei-ï1
't geheel niet wat er komt. Spr. heeft ter plaatse, zoals dat ongeveer .,. in -plannen voor, de .-nieuw.-.aan, te leggen mige .gevallen is. het '.bestuur
:
Voor kennisgeving aangenomen.
de indruk dat hier langs elkaar heen Noordwijfc het geval 'is. "t ''Een" en' an^ weg van de ".Zandvoortselaan -naar de örganiséréndeV'yerenigihg zichi;tpèn.,it;é
buiten ^gegaan aan gepeperde 'reacties.
:
wordt gepraat. .De Planologische Dienst der 'leek spr. een kwestie. van smaak, te
5. Mededeling van Ged. Staten, hou- heeft: ook afwijzend gea;dviseerd ' pp zijn. Door de bouw daar. tegen te -hpu- Brederodestraaf'ook. ''wei zo iets als Hier • eri daar" gekruider; 'dan 'de ternien
té ,ziien!-w.as. , :'
waarvan de '.verslaggever 'zteli .bèdièiïX
•dende goedkeuring van het raads- grond van hetzelfde'-bezwaar: lintbe- den, snijdt men. de gemeente, in twee lintbebouwing:
De heer
v; KTCTfJK.yond
-het geens:
dis.; :. . / 'Maar -jammer "•genoeg "^werden
jbesluit van 2 September 1952, no. bouwing. Spr. achtte hier. de gemeen- stukken.
/
:
1
'
zins
een
kwestié
'vlan:'s"maa"k;
doch
'wel
12, tot aankoop van eiern perceel telijke autonomie •' aangetast. - Hier
Mevr. MOL-v. BELLEN betoogde dat van 't verstand; •:Volgens-deze "spreker dië' reacties in veel '• gevallen als.'.gjï^
tige pijltjes op- de. verslaggever ; afgè-'
duinterrein te Bentveld van' de wordt een .flairm.'' gebruikt, welke de het aanwezige, natuurschoon ter plaatN.V.
Landelijke en Stedelijke Raad 'niet tot de zijne gemaakt heeft. se .voor haar een openbaring was. Nee, legde e.v. lintbebpiiwlng.geen gewicht, schoten, zonder dat, falen! kwam -töt:!eén
in de schaaf ' indien, .men werkelijk verantwpordé en re'delijkér'repliëk. ;iDié
Bouwmaatschappij. te Amsterdam. Spr. voelt ook niets voor lintbeboü- geen huizen. daar_
arinëxatie'zoü.'gaan. spreken. Doch. krahtenvent •^as;-eén idiópt;V ;dfe''";ëf
De heer MOLL . vroeg, als er dan .overwing, maar de grond mag niet onge. Voor kennisgeving aangenomen.
ook
.spr.
vond-dat"'Bentveld.bij Zand- niets 'van weet 'ipf: een OTrartgalligë'
toch niet gebouwd wordt,, wat de ge- voort hoort.
briuikt worden gelaten.
> ' . '
-i- .V-A. zuurpruinï.. ..r - .;•' '.:•":":," •••.\•;***••';\•.
nieente
dan
voor
plannen
heeft
-met
De heer LINDEMAN eeide er nu wel
Punt 2.
De heer MOLL wilde ,-r- indien ,er,
Maar als die ; idiote, nietswe.tenaé;
van
overtuigd
te
zijn
dat
het
plan,
dat
het
aankopen
van
die
-grond.
•
.':.-.
Betreffende een 'klacht van een aan- indertijd op zijn voorstel in studie is' De heer GOSEN liad ook, bezwaren dan toch niet gebouwd'mag worden- zwartgallige auürpruim^zich^.metlrecht
tal bewoners van de Marisstraat, over genomen, geen schijn' van -kans heeft. tegen de finantiële consequenties van de omgeving :yan.''de. Zandvoorts/elaan :kpn uiten in waarderendeiibewóprd'irihet stallen van wagens en auto's van Volgtsns spr. is hief een misverstand de wederopbouwrekening. Spr. vond.dari wel"wat'verfraaid;zien....... ' " . - 'gén, -dan .was dé-zaak .gezond. .iDan.
VOORZITTER ontkende dat het ari- kwam ,er ''géén' reactie, ''pan,"'.was" '_de.
de heer W. G. Koning, werd besloten in het spel, want niemand heeft'be- 'dat daar eens een. einde aan - moest
nexatie-risico. vergroot ,aóu..wordendoor. verslaggever : een' . fijne ., 'vent, •; :'die, 'r:'t.
de klagers mededeling ten doen dat doeld daar een bouw tóe te passen van komen.
.
• .:.
.; -. ; .-.;. het
tbouwverbod, maar', fajj zou het be- toch 'zo .le'kkef' kon .zeggéii. ,..'.. •';..'••' -V'' 1
de heer Koning toegezegd heeft zijn huisje-huisje-huisje/maar wel: huisjeVOORZITTER trok het in twijfel of
vrachtwagens binnen afzienbare tijd stuk grond — huisje-stuk •grond-huis- die leidingen én rioleringen nog wel treuren indien Bentveld geannexeerd
Dé ophef, die 'hier soms ;wprdt ,gë?
zou worden, wanfc dan .zou Zandvoort maakt van. uityoeringen,--die.
elders onder .te brengen.
iri.'gfen'.
je. Maar spr. moest ^wel
aannemen dat in goede staat verkeren aan de Zand- twee
bekwame'."
raadsleden
verliezen
;
Commissie voor de gemeentelijke voortselaan. Het heeft geen zin' over de heren Tates en v. Kuijk' Wat het enkel 'opzicht aan minimum^ eisen: ..vplf
Punt. 3. Het bouwleni van een. toilet- de
deden,
is
er
waarschyniyk.de,
oorzaak
plannen deze wijze ;-ook als lintbebou- lintbebouwing te spreken, ..want -alle- verfraaien van..de.omgeving daar- ter
r
gebouwtje op 't .tentenkamp (,,-He- wing beschouwt.
bouw ter plaatse wordt verwerpelijk' plaats betreft dit is een begrotmgs- vari dat --een "critisch. verslag; daarna
. lios") aan het strand.
zo teleurstellend 'yipor;, het., bestuur. was.-.
De heer v. d. "WERFP vond 't zeer geacht. De gemeentelijke autonomie -kwestie."t Kost geld'
En. in. die .teleurstelling .w.erdi de'.'redëï
VOORZITTER, deelde mede dat bij dit bezwaarlijk dat de financiële conse- wordt hierdoor niet aangetast. Ten beHet voorstel kwam- er door.-met 10r3 Irjkhéid wei-eens . uit het ~ ópg verloren.
voorstel nog enkele onverwachte om- (juenties, welke aan dit voorstel ver- wijze dat de Raad' volkomen vrij is (Tegen, de heren; Koning, Weber en
Een/verslaggever schryft gee'n 'sbhefstandigheden in 't spel kwamen en bonden zijn (grondaankoop, e.v. ge- •om te beslissen, releveerde .spr. dat Tates).
*
pe cfitïèk omdat: hy.-"clit:.zo:'':prettig!
stelde voor het voorstel nog even aan paard' : met ônteigerung ten bedrage het plan H. in Noord tegen het advies.
vind
t." Maar" hy zou:zicii;een''harlékyn
te houden tot de volgende raadsver- van ruim ƒ 13.000,-) nogal nadelig in van. de Planologische Dienst .isaanr
.•; -'••:.. •'•*-.'(Advj•:.-,.••;:•:; ,;.•;.,;,':;•: voeleri^aïs
hij 'éndets- schryft.' :dan!v hij,
.
•'-.,.,'-...'•
gadering. 1 •.
.
'•
voor de gemeente zijn, althans voorlo- genomen. .
: denkt'. over ;:e"èn bepaalde .voorstelling.
De bezwaren van de iieren GOSEN
•De Raad kon zich hiermede vereni- pig. 'Zij worden immers ten laste van
Voor 'zelfvoldane kórtzichtigheid';vah'
de wederopbouwrekening
gebracht. en, v.d. WEJRKP tegen de gang -van. zaDe heer LINDEMAN merkte nog op •En het Rijk is blijkbaar niet al te vlot ken met de wederopbouwrekening, kon Rode , Hoestpoeders ;,van ; Mijnhardt. anderleni 'gaat een eeriyke. krantenmah'
met <ipzy.-;
V. ..:'!/.''!.; " MOMÜS.'. ...
dat hem aan de hand van een uitge- met de vergoeding.spr. volkomen onderschrijven. Het is
:
foracht rapport gebleken was dat het
En
nu'
jy,-Gelske'dé
Nés;;:alHoe*el dit
strandgedeelte, dat 'bestemd was voor
met
"-h.et
'bovenstaande
'niets •'• tiéef t uit
„Helios", niet in zijn geheel gebruikt
te staan. Ik heb je leren kennen., als
was. Dit vond spr. jammer, omdat an'Gré en als Gelske en beideni :waren, my
deren er wellicht gaarne gebruik van
•zeer sympathiek. 'Je .besluit dm- jé'Vuit
hadden gemaakt.
de '.vriendenkring, vaii onze -ikrant 'terug
te trekken, viel als een donderslag, by
Punt 4.
heldere hemel.- Ofschobh ik je motieven' niet. kan delen', ^-. wy hebben ze:te
HET TREKKERSKAMP
aanvaarden. Alleen' wil' ifc ; je 'zeggen
dat 't.me' spy t; dat je ;wég ibièntr.Waüt
„DE BRANDING"
ik geloof en .ite oen er -'Vast' van" óvér. PERMANENTE WONING VOOR
tuigid, dat ju een- eeriyke ' kranteri'schryfster was. Dag Gré, -'t ga :je góéd,
DE KAMPLEIDING
-..
' --:- ' ' '
Middenstanders-liuiver voor een
cantine in ihet Jcamp. - VoorzitVROUWENMIDDAG K
;
ter: „Een
cantine komt helemaal
niet in1 het stuk voor!" — De heer
Ned.
Protestantenbond
Koning: Dramatisch. — De heer
•Donderidagmiddag' 29 Jan.' zal;-in'-''gév. Kujjk ktfkt niet diep genoeg. —
bouw Brugstraat-15'eén.'-lezing?worden'
Tenslotte; Alleen een huis voor de
gehouden, door'Mevrouw 'Kleyn-van
kampleider: ƒ 9500,—.
.wyfc over, het. werk'van haar ..zélf''en
•haar echtgeriPot ónder ;de' Karo' BaDe heer v. KUUK was het met B. en
rtaiks op Sumatra: '• "•• ' • • •~'••'' '•"~.'•'
.W. öens om nog even -af te wachten
hoe de exploitatie van het .kamp zich
in de komende jaren zal ontwikkelen,
alvorens, daarvoor voorzieningen te
hoofd- en
45.
Raratsus,,knikte
zuchtend.
Zijn rug.:déetf. . .hem
- 46. Voorzichtig
slopen
ze de ruïne--in
en
-vonden
treffen, die een belangrijk.bedrag vor.......
. ,
. - . - , , . . •-',.
' . . • • • : - _,.__;:•_.-_:_,-:
i. t
:_-y\:--tl
.- :
i
'borstverkoudheid, diep vastxital''gauw een
verweerde
trap:'--jj.
.die naar
boven,,
naar. de
pijn en tóen Manuel 'hem .onder het verder lopen ori=
deren (gevraagd was o.m.: de bouw
tend slijm, snuift en wrljft^U weg
toren lefddé. Toen ze' 'bóv.en kwamen in de toren?van een cantine, een permanente huisderrichtend toesprak dat dit 'Zijn verdiende loon was,
vestingsgelegteniheid voor de !kamplei«kamer,. waren zé meteen in'-;de.?:ÏHiiskamer;.,yan;dé--.
werd hij woedend. ••
der, een. toilet-gebouwtje en een parRaaf. Er was geen licht op en niemand was .thuis»-., .v

ten komen en dan is er weer een
hele
:
brekery voor nodig. . . •
•:-.';<
(VOORZITTER: „Mijnheer Koning,
wat 'n drama's!")
'. .,
De heer Koning wist i wel een keet
of een woonwagen, die belangrijk
goedkoper zou zyn dan 'dit permanente huis (ƒ 9500,-).
:.
Schoolbouw word practisch hamerstuk ,
.
De heer DIEMER verklaarde zich
voor het voorstel omdat het kamp een
grote propagandistische waarde voor
De eerste vergadering van de Zandvoortse gemeieniteraad op Dinsdag 20 JaZandvoont heeft.
'
nuari j.l. verliep zonder grote conflicten. De weinige meningsverschillen,
Mevr. MOL-v. BELLEN had kunnen
1
constateren dat het kamp veel buitendie er waren, werden opgelost in een. sfeer van ,heil en zegen'. Vreugde was
landers heeft getrokken. Zij kon zich
er ook over de terugkomst van de heer C. Stegere, die na een afwezigheid
volkomen verenigen met het voorstel
tot het bouwen van een permanente
van ruim 7 maanden weer aan de raadsbesprekingen deel nam. 2 Prachtige
woning.
bloemstukken prijkten vóór hem op tafel.
VOORZITTER merkte op dat er wel
degelijk een exploitatie-overizicht .b«
stukken had gelegen; (Heer TATES
VOORZITTER zeide zeer verhugd te keerterireintje voor auto's). Jammer de
toe dat bedoeld overzicht inzijn, dat de heer Slegers weer tegen- genoeg heeft spr. echter 'geen over- lichtte
derdaad bjj' de stukken was, maar de
wioordig was. Spr. zeide tevens dat zicht van het afgelopen jaar bij de heer
VAN KUIJK .kon 't wel niet gemen zich wel eens ongerust gemaakt stukken gezien, zodat lüj nu moeilijk ziien hebben,
omdat 't nogal in de diep
had, tijdens. de naadsbesprekingen een oordeel kan vormen.
t/e
zat!).
vervolgde:
over eijn lange wegblijven. Men had
De heer WEBER was geen: voor-, „Juist de VOORZITTER
diepliggende stukken zijn
hem zeer 'gemist. Spr. hoopte dat zijn stander van één permanent gebouw, vaak de.belangrijkste\'±~•
:
•.':
gezondheidstoestand! zich in stijgende hij vond dit zelfs min of meer voorDe cantine moest niet zo zwaar worbarig, aangezien men na één jaar niet den
ilijn mocht ontwikkelen.
opgevat, want als er in dat kamp
De heer SLEGERS dankte de Voor- kan -concluderen.• of 't nodig is. Het
komt, 'zal .dat in. hoofdzaak toiyzitter voor diens woorden, die hem verzoek om een cantine werd niet bij- iets
van
bij, die . artikelen, waar plotseling
buitengewoon goed gedaan hadden. ster 'gunstig ontvangen door deze behoefte
aan ontstaat. Het; is zeker
Spr. had tijdienis zijn ziekte voldoende, middenstands-vertégénwoordigKr. Een niet de 'bedoeling
daar een volledige
tijd gehad om te mediteren en tot cantine wordt een winkel: zei hij én cantine in te ..richten,
alles te
de conclusie te komen dat •'gezonde dan wordt de vestigingswet ontdoken! krijgen is. De leverancierswaar
komen naar
VOORZITTER merkte op dat • de het kamp en de..e.v.' artikelen
mensen vaak izo zwaar óp de hand
zullen
kunnen zijn! Ook maakte spr. met heen Weber niet moest .afdwalen. Het in Zandvoort worden. . 'betrokken. De
dankbaarheid gewag van' de belang- •gaat hier om de permanente woning! bezwaren! van', de, heer Koning 'leken
'stelling, die hem in. de Mariastichting (De heer WEBER: „Er is toch sprake spr. niet steekhoudend. De . dienende
van diverse zijden ten deel gevallen van een ruimte,- waarin.. artikelen te taak werd door spr. erkend,: maar z'
koop worden aangeboden!")
,was.
.
.
een wisselwerking, izo zëide hij. .'"
(B. en -W. hadden zich - izoals uit is Het.
voorstel werd. aangenomen' z:.nHierna sprak de VOORZITTER zijn •het voorstel bleek'— al van deze' can- der hoofdelijke .stemming. (Aantekejaarrede uit, welke door de heer SLE- tine gedistancieerd. — Verslagg.).
liing van tegenstem van de hè «n .
GERS beantwoord werd. Spr. izeide •De heer TATES «was ;van -mening ber en Koning).
, ...
met belangstelling naar deze rede ge- dat de gemeente één.' dienende taak
luisterd te hebben en wenste de voor- heeft ook niet 't :mihst. - t.o.v-. de inPunt 5, Verkoop van grond,waarop
Tegenover de .'aanwezigheid
zitter nog geluk met het feit dat het woners.
!
41 woningreri zijn gebouwd, aan de
woniiigprobleem.. van Zandvoorts eer- van 'dit kamp staan uiteraard weinig
Woning-bouwver.". ,,Eendracht m',
s'te'burger in "'April van 't vorige jaar voordelen voor de inwoners van Zandmacht".
tot een oplossing was gekomen. Spr. voort en spr. wilde dan • ook verzoeken
'.' Zonder hoofdelijke stemming aandrong aan op spoedige verbetering de verkoop van •artikelen zoveel nio..'•'•
van de accomodatie van het circuit, gelijk te beperkjeni. Oppassen is de • . . . genomen.doch hij was op dit punt wel gerust, boodschap! . Spr.; was niet tegen het
gezien het doorzettingsvermogen, van voorstel,' omdat het kamp toch imVoorzitter. Ook hoopte spr. op een mers in een behoefte voorziet. , ,., '
(Adv.)
voorziening binnen af4enbare tijd in
Oe heer KONING voorzag ettelijke GRIEP?<--^-ide heersende woningnood. Het veel- moeilijkheden - . met' het permanente
vuldig bouwen noemde spr. als een be- huisje voor de kampleider. De ingang Mijnhardt's Grtèppoeders. Doos 47 et..
lang van de''eerste orde voor Zand- zou wellicht op een andere plaats moevoort.
.
. - . . . Tenslotte wenste spr. de Voorzitter
en diens gezin Gods onmisbare zegen.
—oDe notulen van de vergadering van 17 De Raad houdt .van de Zandvoortselaan
December j.l. werden goedgekeurd.
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Mensen en zaken

Voorlopig slotfase in O
bouwveriïod-kwéstie v

HOESW;*-^ï*
---

DG avontuur!§/ko reis

I

-

-

-

TVnn»! C/1 -• •

'^' Z t) l^J D A G S D IE N S T
DOKTOREN:/.-. • ; : '." •/..•'.
Dr van Es, Kosrverlórenstraat 4.
Telef.. 2058.
,'• .•••••,: .
Van -Zaterdagmiddag l uur t.m.
''Maandagmorgen ?'uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.). ' / , ' ' ,
WIJKZUSTER:
/• ;
Zr Lièn van.Dijk, Gasthuishofjé 27,
; : ttelëfodn
'
' -'

PRED1KB EU RTE N
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein'
Zondag 25 Januari
'•^Collecte "Bond v. Evangelisaties.
'-•••.•ip^uur:/ Ete.'E: Saratoér Jr. "
...".7.1jUw:;,.Ds."'_oj-..dé' Rü....
... , '

FAMILIEBERICHTEN

O

Maandag 9 Februari-a.s. hopen
onze geliefde ouders en grootouders

...;,- „ w. LOOS : - ' " • • , • . , ; •

en
' .,..
- ..'
M. LOOS-KERKMAN
de dag te gedenken waarop zij
voor 25 jaar .in "-het • huwelijk
traden.' : '.•'." ':•> ,
•• • .
Hun dankbare ' kinderen'
en kleinzoon.
Zandvoort, Januari 1953
Haltestraat 16

Koopt uw '

.

Ned. Prot. Bond en
Ver. van Vrijz. Herv.
VROUWENMIDDAG

.

-: Bedrijfskleding

Ned. Protestantenbond, .Brugstraat 15 bij
, ",
'--'; " • • - • •
Zondag" 25 ."Januari
•.. •
Fa
A.
v.d.
Veld-Schuiten
: 10.30-uur:- Ds H. A. C. Snethlage van
.."Hiltegersbérg.-.-..• '.*•'.''v . '• 'Manc'hesterjassen,,, -'«mbuwvesten en
«broeken, Eng. leren blauw keperen
broeken, overalls .blauw, khaki en
Gereformeerde Kerk, Julianaweg w
witte overalls, korte... en lange stof*
HoekfErnmaweg '•
'•• ••
>-.Zpndag'''.'25;Januari,: ' ' ' . ' . ' . . ' jassen, enz. enz.
,*,.10'eri'5,,uüf:
Ds A. ,de Ruiter.' , . KRUISSTRAAT 12, TELEF. 2360
;

':^.'' ^;!,.v -'-.' .'' '. •'... '\..'.'" '.' • Zondag 2'.

op Donderdag ZS Jan. 2 uur
in gebouw BRUGSTRAAT 15
Spreekster:
Mesvr. S. J. Kleyn-van Wök
over: Het Zendingswerk onder de Karo Bataks.
Iedereen; is welkom.
TE KOOP: opklapbed inet
ombouw en electr. fornuis,
z.g.a.n. of ruilen, voor gasfornuis. TnorbeCkestr. 36.
Te koop DJK.W. met J.A.P.motor 125 cc. Kostverlorenstr. 34 B. Zaterdag na 3 uur.
TE KOOP GEVK. ronde tafel en 4 of 6 windsor-sboelen
of . fauteuils, event. klein
dressoir. Westerparkstr. 16,
telef. 2124.
, .- '
WONINGRUIL
-.. • . .te Zandvoort.
Aangeb. vrij bovehh. (centr.),
kamer, gr. keuken, 2 slaapk.
en aolder.
'
;
Gevr. .een behedenhuls.
Br. no. 602 bur"; Zandv. Crt.
Wilt U met het voorjaar uw

Woningruil
Gevr. woning te Zandvoort.
Aangeb. mo'd. 2e etage, van
Walbeeokstr. 54=11, A'dam.

Aangeboden:
zit-slaapkamer

10°/ KORTING!!

J. Th. KORT

INKOOP
van

antiquiteiten
Kleden, Per/en, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor»
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

L J. KNOTTER

U kunt volop plezier hebben

TELEVISIE
CIRCUS.' .SCHOUWBURG, SPORT, etc. Boeiende uitzendingen. U ziet
alles op de beste plaats in Uw eigen sfeer
i
STOFZUIGERS, diverse merken vanaf ƒ 2,-'p w
•WASMACHINES, ^DROOGMACHÏNES.. diverse merken.
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U
Komt U eens kijken en luisteren'
*
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
RADIO
.-. w*
Köstveflorënstraat 7
TELEVISIE
*j v Jff
Telef. 2534
ELECTRA
V'
*"

Medewerking *
aan E.M.M.

,

- :Plmtil3...."Het';yérlenenivan;finan-A—eiele-medewerking aan- de Woningbouwvereniging „Eendracht Maakt
Macht", voor de bouw van 60 woningen aan de Dr C. A. Gerkestraat.'
Dé theef.'TATES' ^releveerde dat hij ih
de raadszitting van de vorige maand
tégen de bouw van deze 60 woningen
was geweest, in verband met de plaats,
waar deze zullen komen Ook thans is
hrj tegen Spr. vroeg of in Zandvoort
niet'• .het '-voorbeeld! van Haarlem kon
gevolgd worden^ i z het beschikbaar
stellen van een "zeker percentage van
door de woningbouwverenigingen te
bouwten woningen ten behoeve van het
Qème.entfiilijü huisvestingsbureau. ~< In
Haarlem 'is \ dit. 40% voor krepeerge''. ' " . . . . '.
"
" .
:: iVooiv't-.'oyerige liadrspr; lof voor E.
MJVtlit- dié'Czéèr •' .izekèr. :.een belangrijk
aandeel heeft in de, opnef f ing., van het
schrynende: "woningtèkort. ";hler ter
plaatse. 'Tenslotte .vroeg spr. - inlichtingenihoe, 't miogehjk...is dat zo,. véél
mensènj.van .buiten .naar
. .•Zandvoprt
''
''
' '
.
. , . , . .
.
• ,;V,ÖORZITJL'iKK merkte. op dat ui bépaaldevlgevallen 'hier ' ook . wel. (huizen.
v.an.:VE.M.M.' aan':. woningTZoekéndlen
'beschUcbaar waren gesteld. De' „men.sen van buiten" vergroten 't woning«pppblëem .niet. omdat in beginsel 'getra'cht, wordt door middel van ruil- woningeti toe té! wrjzen. ','... V '"V . - . . .
Y jWéth''. KiRRKMAN ?eïde nog .dat de^
ze" ".'mensen'" veelal 7 'zélf een -huis in
Zaü^yoort: laten bouwen.
f." '
. (De 'h.eer; WEBER sloot zich aan1 . bvj,
de -^suggestie van dé -vorige . - spr. ijz.,. de
•beschUcbaarstelling van .wonirigen ten
behoëy.e .:van-. het Jiuisvestingsbureau.
;; VôÖR'ZITTER. wilde, hier aieyer iiiet
vgüdér H'op , door gaan, " • aangezien ; dit.
onderwerp hét. beleid van het College'
. ." - . ".". .' .'. .''. ' . , '. .'. . . . '., . , . . . .
: . Het inoorstél werd ; tenslotte zon der "
hoofdelijke sbamming. aangenomen,
met r -aantekening van, de tegen-stem
vaiu .de 'heer Tates.. ......
.- v

WEEK-AGENDA
',...'.:'

vrij té aanvaarden uiterlijk
April 1953. Brieven ond. rad.
601 bureau Zandv. Courant.
WONINGRUIL Zandvoort.
Aangeb. ben. huis, 2 kamers
en suite, gr. serre, keuken,
plaats en: tuintje.
:•.,.
Gevr.: klein bovenh. of ben.
huisje, :lage.huur. -.
Br. no. 604-brur;-Za.ri'dv. Crt.
Te koop: 2-persoons
KOPEREN LEDIKANT.
Koningstraat'47 ben. •' • '
KINDERFIETS, leeft. 6-10
jaar te koop, z.g.a.n., rem•naaf, kettingkast;. spprtmo-;
del; ƒ' 55.- 'Oosterparkstr. 44.

Gevr. Net Meisje
..
gèrstraat 36, tel.. 2535.

ALLEEN

ZATERDAG:

Goeos-

MACROONTJES
en STENGELS
van 85 voor 70 cent
psr 250 gram

KRAKELINGEN . • '
KATTETONGEN
ARNH. MEISJES ..
Probeert U eens onze

!

WILHELMIENTJES
'n Heerlijk koekje.

Fa,A,v,d,Mije&Zoned
Schoolplein 4 - Telef, 2467

SCHOENEN
waar IJ op 5
„lopen" kunt!

Jammer dat ook U er niet bij was. Want vanaf
30 et per rol kunnen wij U niet meer helpen.

Maar... vanaf 45 cent per rol
leveren wij U nog steeds
BEHANG uit voorraad

Vervo
Jan Snijerplein 7 — Telefoon 2055

Glas, behang, verf en
schoonmaak artikelen
Is UW portemonnaie
zó overvol?!?!
• WIJ kunnen niet a la minute klaar staan om.
'Uw vlees voor dezelfde prijs thuis te bezorgen.
MAAR
wist U -. dat, indien "U zélf het vlees
bij ons aan de zaak komt halen, U voor Uw
vlees een 'enorm bedrag minder 'betaalt!!!!!!
VARKENSVLEES
(Alleen a contant)
Org. Haascarbonade
500 gram ƒ 1,95
Ribcarbonade
500 gram ƒ 1,80
Schoudercarbonade
500 gram ƒ 1,70
Doorregen Varkenslappen
500 gram ƒ 1,58 •

REUZEL (bij vlees) 60 et p. 500 gram
LAMSCARBONADE.. p. 500 gr. ƒ 1,45
-MOÖIKLAMSLAPPËNp. 500 gr. ƒ 1,60
L.AMSBQUT
p.. 500 gr. ƒ 1,90
Gehakt h.o.h.
500 gram ƒ 1,50
Osselappen . . . . - . . . ; . . . . . 500 gram v.a. ƒ 1,65 '
Rosbief ..";
;-. 500 gram ƒ 2,20:
Biefstuk
'•.
500 gram ƒ 2;50
Biefstuk (haas)
500 gram ƒ 3,|.. LUNCHPAKKET. _
..;,., x . • ,
.,..' . .
• 100 gr.'.. Seryelaatw. niet. 100 gr. Kam, of Rookvlees, Pekëlvlees etc! naar keuze, 200 gr. . gg. ^

Gevr.'FLINKE .^VERKSTER
2 of 3 keer. per week.: Mevr.
';•:}, GROTE KROCHT 13 ,
Jansen. Brederodestraat 7.

VEILING
a.s. Donderdag 29 Januari
's morgens- 10 uur

in „ONS HUIS"
van div. " meubilaire: . 'goederen, w.o.
naaimachines, opklapbed, . haarden, kachels .-.enz., enz. en wat verder te bezichtigen • is op • de Kpltdag op 28 Januari 's middags van 4—9. uur. .
Nette goederen kunnen' nog worden
ingebracht.
.
'•.',•" '

,iDE WITTE ZWAAN"
.Telefoori 2164 X" ».'

- :•

•- . -Foei,
hondjes! .;-.'. iZandvoort een bloé"'•'. "hienlüsthóf tödens: de/i,Flora"? ~-,
Dé" heer..' KONING- izeide gemerkt .te
hebbérii' dat; "'er .bepaalde 'stukjes teélland binnëri het circuit aan geïnteres-,
séérdéh wo'rdeh' uitgegeven. Nadat.deze -personen een contract .hadden ondertekend, kregen zij .mededeling dat
hét nog niet vast stond dat izrj inochten telen", "omdat dé^heer Hugenholtz
dit -te beslissen JieeftrjSpr. vroeg of dit
'Zo was én zo ja, of dit juist werd geacht. •• - ••• •••-'•• ..VOORZITTER: 'De heer Hugenholtz
•beslist niet, dit doet het bestuur van
'Touring Zandvoort! . "' . •"
; : De heer WEKER vestigde de aanÜacht op de -bestaande "politieverorde,ning ibetreffehde de honden. Er toornen
talloze klachten binnen, vooral van
•winkeliers,' die veel last hebben van
de speciale .(on)hebbehj'kheden van
honden onder speciale omstandigheden
.....
; •
: - VOORZITTER -zal dit honden-euvel
eens gaan bekeken. ...
' L'. '•'-:-.-'"
;
De heer .TATES. deed eeni aanslag op
ide gemeentekas,, zo 'zeide hij, om 'hier,uit middelende verkregen tot verfraai.:ing van de dorpskern gedurende de
:„Flora" teï Heemstede. .
,.
' VÖORZrrTER: wüde dit wel in
overweging nemen. . . ;
: Tegen .kwart over 10- Bloot iburgemeester
van Penemaidé; vérga-dering.
:

.- Monopôlë : . ';.. ;-.•"• '';.
23 Jan. 8' uur: • film >,',tdme...
Zaterdag. 24 Jan. -8 u,: Cabaret-avond
'.Zandy. Operette Vereniging.
Zondagmiddag 25 Jan.J 2.30 uur: film
-,iQp mahoeuvre". '••••• Zondag 25 Jan. 8 u.: film „Limelight".
Maandag. 26- Jan; 8. u.:, idem. ......
Dinsdag 27 Jan. 8 u.: idem. . .
• • • • • "•'• '• Andere attracties én
.;; nuttigheden ' ' ~ . '
Donderdag 29 Jan. 2 uur: Vrouweftr
middag, in gebouw Brügstr. 15, Ned.
'Prot'.' .Bond , en Ver: v.- Vrijz.' Herw
' • " ' 'Stads'schöuwburg, Haarlem
Zaterdag 24 Jan.'SMuri De.Nederl.
. Cpmedie .met „Sch'ool voor vrou= • - ••:•.;••'•;.•; •-. / ' ' ••' -'^'J ... •• -' H.W.
. .. .. , .
..
Woensdag ;28 Jan,
8 u.: DeJIaagsche
v
'Gornedie niet „ Als' 't kindje binheni XENNISCtUB „ZAJTOVOORT"
'komt!'.' .V: -•>.'•• .' '-;' - . ! - . • ; • - • • - . . • - . • •
' ' •''
De leden' yari de tennisclub „ZandVjüidag-30 Jan. iS.uur.v.De Hoofdstad ;Voort" komen. Maandag in hotel Keur
.".Óperette.met-v.Geschichten aus dem bijeen ter'bespreking' van het tennisseizoen 1953.:
_• ;n; >.: .
'Wienerwald". ;.•/.•-•• •*:.'.- :..'•; • •: ..:..-.' '•'•. -. . .•
:

JAPONNEN MAKEN!
Mevr. DE NIJS,
Emmaweg 8.
Te koop gevraagd:

HUIS
in Zandvoort

tot 31 Januari

(uitgesl. Juli en. Aug.) teg.
mat. verg. a. besch. jonged.
die tot) voork. afwezigh. y.d.
0
vr. des huizes :zich 's midd,mjd. zorg voor dochtertje (5.
jaar) kan .belasten. Br. no. _ ook op bekledingsstoffen, nieuwe matrassen, plaids,
l woldonjs dekens
605 tour. Zandv. Crt.
WONINGRUIL.
Aangcb. dubb. flat Overtoom
A'dam; 7 knars, badk., keuk.,
C.V., Tel. : Huur en C.V. vrijbl. door onderhuur gedekt.
Haarlem
Heemstede
Gevr.' huis te Zandvoort.
ZANDVOORT
Br. rio. 603 bur. Zandv Crt.
of Tel. K 2900 - 84805.

Deze week reclame aanbieding
'Afecfi CKr. Gemeehschapsbónd •'"..
Dinsdag
[27
Januari
.,
.
.
.
.
.
FIJNE VLEESWAREN
CAFÉ OOMSTEE
8 v '-uür: .Samenkomst in „Ons Huis".
Iedere Vrijdag gekookte
•i.Spr;:-'jöhpH; vV Oostveen.
• .: • l%'ons : LUNCHHAMx.v; : : , .'-.'.' 49 et
of gebakken mosselen
BOOKWORST 100 igfam . . . v. 36 et
Tot 1.30 uur geopend.
Haagse
LEVER
WORST:
100
gr.
26
cl
Zondag- ,25 Januari 9;45 it: Radiotoespraak, (op': .402. m) door Mevr,.G. van Kip's EEVERWORST ' 100 gr.' '36 et
GARDEROBE
jHeexifchuizen-Welz ;van het Humanisr
: '- klaar hebben
tisch'Verbond. -Onderwerp: ,Gahdhi's
dood: „Eén nederlaag'of een oyerwinnlng?";,,-; •-. . : -...-..., . .•-. ,...-. . •••'•".•
/;. TEL.-:2891 Laat dan nu reeds UW
van"'Uw\ÖÜbE"..fabriéksfadiö! 'Bij-aankoop van een -NIEUW
' toestel heeft
hJB.t;'inruilwaaTde!-'.:''.' .':;•''.'"....'.'". ;'-. ','..'.'. ', '.;
•- • -. ; .-•-• : ;k-.'•:.-••
" •
1 :
i'aaSte''.'PHILiPS..mededélirig . meldt, het-nieuwste typa - - ° ' •
RADIO met KLANKKLEURREGELAAR
ƒ 198,- of ƒ 2,75 p.w.
PHILIPS RADIO.ïnet visserjjband ; . ; . . .
ƒ 245,- of ƒ 3,40 p.w.
PHILIPS' RADIO 'in tropenüitvoerihg;..
ƒ 295,PHILIPS PICK-UP ol.platenwisselaar:...
. . . . ; . . . . . - . . . vanaf ƒ 1,25 p.w.
PiïILIPS KOELKASTEN, 120 l irih. .. i
; ......;..-.-.-. /:14,35 p.w.

REPARATIE
op alle matrassen

Jaarrede Burgemeester '

(Vervolg)

Slager GAUS

Kerkstraat 14
Telef. 3103

Kleuterschool aan de Brederodestraat
vraagt

Werkster voor schoonhouden

„kattè-O'geri" worden' aange- Aanm.: Brederodestraat 26'.
öracht.
.
r.
Overwogen wordt om - tijdens . het
seizoen jeugdverkéersbrigaden te daen Gevraagd:
optreden. Gedacht l wordt hierbij allereerst- aan het kruispunt Grote KrochtHogeweg.en omgeving. De'brigade-leleeftijd ca 18 jaar. Aanm.:
den, te .recrutereri.'uit de in de nabijh'eid' gelegieni. scholen, waren uit te
Brederodestraat 130.
rusten met witte koppel en een'„verkeerssein".
.: .' .
De bouw van een rijwielstalling aan verheugt, is dat wederzijds vertrouhet bureau van,.politie, alsmede uit- wen en krachtiger samenwerking,
breiding van de 7 garageruimte ten waarop ik toen een dringend beroep
dienste van inibeslag. genomen, voer- deed, inderdaad in belangrijke mate
tuigen en de: ziekenauto aal worden in het afgelopen jaar zijn gegroeid. .
De bestuurskracht, gegrond op onvoorgesteld.
In het' jaar 1952 .werden 1481 proces- d'erlinge waardering en toegrip is toesen-veribaal opgemaakt, waarvan te: genomen, de besluitvaardigheid blij-.
zake van misdrijvtsni 186 (diefstal 72), kend uit een vlotte afdoening van
overtredingen 987 (verkeersovertre- grondig voorbereide voorstellen uitte
dingen 624). Voorts werd het aanspoe- zich in verscheidene vergaderingen
len op het strand van a coloradokever van Raad en College van Burgemees(overleden) aan dé politie gerappor- ter eni -Wethouders. Er is door allen,
teerd; 121 aanrijdingen vonden in de die in dienst der gemeente werkzaam
zijn hard en met toewijding gewerkt.gemeente plaats. ' • .
i
Strandschap Zandvoort Het systeem, van alarmering van
Het is my een behoefte des harten
artsen bij verkeersongevallen blijkt — daarvoor van1 deze plaats mijn warme
In het bestuur van het Strandschap mede door spontane medewerking van dank uit te spreken.
Zandvoort kwam een mutatie, doordat de bevolking — uitstekend te werken.
Ik ben mij er van bewust fouten te
de- heer Mr Th. A. Wesstra, in .verhebben gemaakt, doch ik spreek het.
band met zün .pensionnering als severtrouwen uit, dat men deze zal wil'
Brandweer len oen in het licht der menselijke
cretaris vari Haarlem, ontslag nam als
bestuurslid van he.t Strandschap. In Volgens de richtlijnen der Rijksin- .feilbaarheid. Mijn ernstig streven
deze vacature werd door de gemeente- spectiè voor het -Brandweefweze» mag blijft met U allen gericht op het schoraad van Haarlem voorzien door de het korps bestaan uit 28 rnan. De fei- ne doel onze herrijzende gemeente
benoeming van Mr H. E. Phaff, de telijke sterkte is thans-24 man. Da Be- tot grote bloei te brengen en een harnieuwbenoemde sepretaris dier ge- scherming Bevolking dwingt tot per- mionisch samenleving van alle ingezemeente.
'.
soneelsuitbreiding tot ca. 30 man. tenen met alle middelen te bevorderen.
Het bestuur hield: zich bezig 'met de Voorts dient nog l ibrandmeester aan
Gods zegen is daarbij onmisbaar.
vraagstukken betreffende het kampe- het korps te worden toegevoegd.
ren en de ordemaatregelen op het
Met het oog op de beperkte ruimte
strand. In de verordening-ord'emaat- Mevrouw, Mijne Héren,
zijn in de weergave van deze rede
regelen werd geen wijziging gebracht.
enige coupures van ondergeschikt beAan het slot van^mijn jaarrede van lang aangebracht. — Red.
verleden "jaar 'mocht .ik constateren,
Politie dat wij niet zonder,-succes hadden gestreefd naar de"-materiële vooruit- ZANDVOORTS POLITIE-TONEEL
De handhaving der opientoare orde, gang; ook dit j aar,'mag zonder over- De Zandvoortse Politie Toneelverenirust en veiligheid was,ook in het af- drljving worden .gezegd,, dat onze ging zal op 14, 21 en 28 Maart uitvoeZandvoortse gemeenschap- is vooruit- ringen geven van de klucht ,,Een baby
gelopen jaar verzekerd.
"
Het bereden strand-detachement der gegaan en dat izich' hoopvolle perspec- van
1000 weken" van Hans Nesna.
;
Rijkspolitie verrichtte zijn dienst tot tieven openen.
De opbrengst van de laatste twee
Ook op intellectueel en cultureel
mijn volle tevredenheid, zij het dat de
handhaving der, bepalingen over het gebied viel vooruitgang, te. bespeuren. voorstellingen is bestemd voor de oudtoaden in zee het aanzien der politie De vele plaatselijke verenigingen •verpleegsters.
De eerste avond is voor leden en gehandhaafden hun. niveau,: 'verschillenniet t o a a t . : : . . - ;
Op de duur dient een voor alle par- de 'kwamen .daar boven uit., De Verr nodigden.
tijen bevredigende oplossing te worden eniglnig „'t Helm" droeg met völhar- SCHAAKNIEUWS.
ding bij tot. verhoging ..van/de ..cültubereikt.-"
,
'
Op.-de kruispunten Tolweg-Dr C.A. rele ontwi'kkeling der gemeente. Na- De uitslagen van de gespeelde wedGerteéstraat en 'Haarlemmerstraat- tuur- en dierenbescherming verheu- strljden luiden:
Kostverlorenstraat zullen waarschu- .gen zich' in stijgende • •belangstelling. A: Draak-Kappelhof, afgebr.
. Verhaert-v.d. Brom, 1-0.
wingslichten („knipperlichten") wor- Een dierenasyl moet nog tot stand komen. De Zandvoortse Vrouwen-Con- i ' Kop-Kramer.afgebr.
den,geplaatst. ' ; • • . .
.
-'
Bais-Porrenga, 0-1.
Oedurende het seizoen 1953 zal- de tact-Commissie -en .de Commissie voor
.
wenselijkheid van plaatsing van een huishoudelijke en .gezinsvoorlichting B. Weber-Visser, 1-0.
Terol-Giskes Sr, 0-1.
verkeerslicht in 1954'aan de kop vari organiseerden lezingen en cursussen,
ook voor onze Indische Nederlanders. De bondswedstrijd Zandvoort II-W-?ede Kerkstraat wonden bestudeerd. •
In het wegdek.ook van de westeHjSrc Arbeidersontwikkeling verrichtte waar- nink III is met 4i/n-5V, geëindigd in
bocht- van de Zandvoortselaan zullen devol werk. Wat mij echter het meest 't voordeel van Weening III.

gunstiger tendenz.dan die 'voor : het
gehele .land. ' • . " " . '
..' . ; .
'.Tegenover de landelijke stijging vertonen' de cijfers voor Zandvoort een
daling en wel per l Jan. 1949 132
l! Jan. 1950 138
l 'Jan. 1951 142
'l Jan. 1952 300
l Jan. 1953 258
Op l Januari 1953 werden 456 gezinnisni door de dienst 'gesteund, tegen
389 op :1 Januari 1952 en 269 op l Jajtiuari 1951. Van de genoemde 456 gezinnen werden per l Juli 230 onder dé
regeling der Werkloosheidswet gebracht. De -situatie is hierdoor finan.cieel wellicht gunstiger, doch sociaal
'zorgelijker geworden.
In 18 gevallen werd door middenstanders een toeroep op de dienst gedaan.
•. •
: Een reorganisatie van de genieëntehjke • kraamverzorgtog wordt
bestu:
deerd.
•

Net Dagmeisje

4 punten van belang
Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORIMEEUWEN"
Voor a.s. Zondag staan voor ons Ie en
2e elftal de afgelaste wedstrijden van
de vorige week op het programma.
Het Ie elftal gaat n.l. naan Woerden:
welk elftal momenteel op de onderste
plaats staat en zeker flink van.' zich
zal afbijten. Indien Zandvoortmeeuwen
van het begin af aan de zaken flink
aanpakt en. het spel waartoe het in
staat is zal weten te ontplooien, dan
is de kans zeer groot dat 'beide punten
naar Zandvoort worden gebracht.
iZandvoortmeeuwen 2 speelt 's middags thuis tegen het sterke H.B.C. 2.
Tot het toehalen. van een gelijk spel
achten we "onze reserves w&l in staat.
Voor onze overige elftallen is een
geheel nieuw programma vastgesteld
met enkele zware wedstrijden. Vooral het 4e en het 5e elftal zullen, hun
handen vol hebben tegen de leiders
hunner afdeling, t.w. O.C.O. 2 en 3.
Benieuwd zijn we voorts of ons Ie
Zaterda'gmiddagelftal
in staat zal zijn
1
de goede prestatie van de vorige week
te herhalen en. het op bezoek komende
S.V.J. il de punten afhandig te maken.
Met een gelijk spel zouden we echter
reeds tevreden zijn.
Programma Zondag- 25 Januari a.s.:
Woerden-'Zandvoortm. l .
2.30 u.
Zandvioortm. 2-H.B.C. 2
2.30 u.
Hillegom 3-Zandvoortm. 3
9.45 u.
Zandvoortm. 4-D.C.O. 2
9.45 u.
D.C.O. 3-'Zandvoortm. 5
9.45 u.
R.C.H. 8-Zandvoortm. 6
9.45 u.
Zandvoortm. 7-Concordia 5
12 u.
V.VjB. a-Zaridv.m. jun. a
9.45'u.
Zandvm. jun. b-Vl.'Vogels a 9.45 u.
Programma Zaterdag 24 Januari a.s.:
Zandvoortm. 1-S.V.J. l
3.15 u.
•V.K.W. 2-tZandvoortm. 2
3 u.
, Hillegom a-Zandv.m. adsp. a
4 u.
Hillegom b-Zan>dv.m. adsp. b
3 u.
Hillegom c-Zandv.m. adsp. c
2 u.
RJE.S.V. „T.Z.B."
Programma voor a-s. Zondag:
Q.S.B. 3-T.'Z.B. 2
12 uur
Zaterdagmiddag:
Velsen adsp. b-T.Z.B. a
3 uur
D.I.O.S. adsp. ta-T.Z.B. b
3.30 uur
EEN 1-0 OVERWINNING
Na zeven weken rust te hebben gehad
speelde Dinsdagmiddag het politieelftal een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen een politieploeg uit
Koog aan. de Zaan. Het werd een fosnauwde'1-0 overwinning voor de Zandvoorters. Bij de rust was de stand 0-0.
GVMNASTIEKVEB. „O.S.S."
In de afgelopen week werden alle lessen naar leeftijden opnieuw ingedeeld.
Wiji menen hiermede tevens aan alle
verzoeteen te hebben voldaan,. terwijl
bovendien' het lesgeven -hierdoor intensiever kan geschieden.
•Na. overleg met de technische eommissie, besloot het toestuur de openbare . kleuterlessen te verzetten naar
Zaterdagmiddag 14 Februari en Dinsdagavond 17 Februari, Wij hopen-, dat
'alle voorturnsters, maar ''ook de zieke
kleuters dan weer geheel zijn hersteld.
De technische vergadering van het
K.N.G.V. in Utrecht zal op 24 en 25
Januari a.s. door onze leider en een
bestuurslid worden bijgewoond.
Belangrijke besprekingen zullen WOLV
den gevoerd over het vrouwenturnen
en dat van jongens en mannen, respectievelijk door mej. N. Verhceff en
de heer J. D. de Jong. Voorts zal de
jongensoefening worden gedemonstreerd, die op de Olympische Dag in
'het Stadion wordt uitgevoerd. '
De jaarvergadering van onze ver.eniging werd vastgesteld op 23 Februari a.s. Naast de verslagen van secretarls en penningmeester zal tevens een
feestcommissie worden gekozen, die
ons 50-jarig bestaan zal voorbereiden.
Gelijk toekend', kunnen eventuele voorstellen bot l Februari bij de secretaris
worden ingediend.
Afd. Volleybal!.
Door het vaststellen van competitiewedstrijden op Maandagavond aijn
onze trainingsuren enigszins in het
gedrang gekomen. Nu de achterstallige wedstrijden zijn ingehaald, zullen
naar alle waarschijnlijkheid wel geen
wedstrijden meer op Maandagavond
worden vastgesteld, waardoor onze
training hiervan geen. hinder zal ondervinden.
•De uitslagen van Maandagavond
luiden:
Dames: P.W.N.-O.S.S.
1-3
•Heren: Cios-O.S.S.
3-1
Woensdagavond:
Dames: O.S.S.-V.C.K.
3-1
Afd. Handbal.
Dames: O.S.S.-H.O.C.
2uur
Heren: Bapiditas-O.S.S.
10.30uur
O.S.S. 2-IJmond 2
2 uur
Indien de weersomstandigheden deze
keer geen roet in het eten gooien zul•len alle elftallen weer in het veld komen. Voorspellingen zijn moeilijk te
maken, doch indien O.S.S. 2 volledig
uitkomt kan het zeker winnen. Voor
de dames is daar. heel weinig kans op,
daar H.O.C, bovenaan de ranglijst
staat.
Het eerste herenelftal zal -geen gemakkelijke taak hebben tegen Rapiditas, daar deze club zijn elftal met enige nieuwe spelers heeft kunnen ver,sterken. Doch wil O.S.S., dat nu twee
punten yoqr staat op no. 2 van de
ranglijst zijn voorsprong behouden,
dan zal het zeker mceten winnen.
Zonder te spelen is O.S.S. boven aan
de ranglijst komen te staan doordat
B.G.V. Zondag van Beverwijk heeft
verloren.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. spéélde K.J.C.' Zandvoort de op één na laatste ronde voor
het clubkampioenschap.
De standi luidt momenteel:
1. -F. Vörös. '79204 pnt.; 2. K. v. d.
Klaauw 78795 put.; 3. .G. Keur 76961
pnt.; 4. C. BUüjs 76794 pnt.

•
•
•
•

Koot de v\auw.

THEATER „MONOPOLE"

Solide Stoffen
Moderne coupe
Beslist lagere prijzen
Eventuele
veranderingen gratis

Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vrijdag 23, Zondag 25 t/zn Woensdag 28 Januari, 5 dagen

dat vindt U alleen bij

CHARLES CHAPLIN'S

Kledingbedrijf Succes

„LIMELIGHT"

O.a originele TROPICAL'
C'OSTDUMS ƒ 97,- en ƒ 108,PANTALONS
van ƒ 14,- tot ƒ 31,EGYFT. LINNEN REGENJASSEN van ƒ 20,- tot ƒ 46,KAMGAREN COSTUUMS
ƒ 79,Enz. enz.
Loopt U eens by ons naar binmen, het verplicht tT tot niets.
KERKSTRAAT 20

Entreeprijzen: Parket f 0,60, Parterre f l,-, Stalles-Balcon f 1,20,
Loge f 1;50.
Toegang alle leeftijden
PLAATSBESPREKEN DRINGEND AANBEVOLEN!

Zondagmiddag 25 Januari 2.30 uur speciale matinee
Wij presenteren U: WATT en £ WATT in de dolkomische.film

„OP M A N O E U V R E "
Toegang alle leeftijden
ZATERDAG 24 JANUARI
•
gereserveerd voor de Zandvoortse Operette Vereniging
DONDERDAG 29 en VRIJDAG 30 JANUARI
gereserveerd voor de Toneelvereniging „Op -Hoop van Zegen"

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood
JnL Ij Ju £ S voor uw

KANTOOR
Kantoorboekhandel

F, van Herwijnen
Haltestraat 12

Dit kan alleen Magazijn

Het Wonder v. Zandvoort
3 stukken Bloemenzeep
van ƒ 0,96 voor ƒ 0.50
Bij 2 stukken Bloemenzeep van ƒ 0.60 gratis l stuk huishoudzeep.
2 pakken Castella waspoeder en l stuk Huishoudzeep
voor ƒ 0,90
Bezem
f 0,98
Zwabbers
ƒ 0,69
Kop en schotel ....- f 0,55
Cocosstoff er
ƒ 0,49
Dit alles zolang de voorraad strekt.
SWALUESTRAAT 9 - Telefoon 2418

die toch maar
weinig kost bij...

ALBERT HEIJN!
PEULVRUCHTEN

•ÏÏÏÏS BONEN-o

33

BRUINE BONEN
nieuwe oog.l

500 gn*

CAPUCIJNERS

500 S«n> 33 -

Geldig t/ro Woensdag
28 Januari

CAPUCUNERS
EXTRA
WITTE BONEN

Gedurende, haar BALANS-OPRUIMING
brengt Gerzon wederom

500 gr.m

52

SPLITERWTEN soo 9r«
GROENE ERWTEN soogr. 35'

'n unieke aanbieding

«eken. Dan lijr. ze tó gaw.. dat spaart „099*"

DE KINDERWAGEN.
Dlsnk vooral niet dat alleen wy inensen een veelbewogeni leven lelden.
Neem een kinderwagen.
'Op een toepaald 'ogenblik komt hij
nieuw en glanzend uit de winkel.
Er gaat een. spiksplinternieuw • matrasje in! nee niet van kapok, van
zeegras. Alles is trouwens nieuw,- het
kussentje met het kanten sloopj e (en
een rose -ondersloopje vanweg het
doorschijnen), het bijpassende lakentje, de -poppedekentjes en de vacht.
'Zorgvuldig wordt hij 's avonds wéggezet orider een laken.- Elke week
wordt hij gewreven; het chroom biyft
constant in -de vaseline. En als. de
toaby zijn eerste mijlpaal heeft toereikt en in het wandelwagentje kan,
kun je gerust zeggen dat je kinderwagen nog als nieuw is. HU gaat .naar
zold'ari. stofvrij onder de lakens. '<»
Na eten tijdje echter moet hij weer
te voorschijn komen. Nummer twee
kan er zó in,
Maar nu biyft hrj niet meer 20
smetteloos. Die ibaby ach nee, die
maakt hem heus niet smerig, maar die
andere, die. zich op alle wandelingen
mee laat zeulen aan het handvat of
er om heen dartelt met zUn autoped.
Nu verschijnt kras op kras en daarom
wordt hu met niet al' te veel hartzeer
uitgeleend aan zus Mien voor kleine
Jantje.
• . •
Als Jantje en later ook zijn kleine
broertje er uitgegroeid zon, is er *niet
veel glorie meer aan onze trotse, wagen. Vermoeid staat hU op zolder- nu.
Zonder stoflaken en zonder vaseline.
Op zekeren dag blijkt er weer. een
taak voor hem te zijn. Nu wordt de
kap overtrokken. Het bedje wordt yernieuwd. Pa geeft de romp oen verfie.
De vacht' wordt gestoomd. Het lijkt
weer heel wat. je loopt er lang niet
mee voor schut^ eeriyk niet. Tenslotte
wordt hij wel een. beetje roestig, je
bent niet meer zo druk -met de vaseiine. Maar hij' doet trouw zijn dienst
en als dat niet meer nodig is komt'er
een advertentie in de -krant: Aangëb.:
kinderw. i.g.st. ƒ 25,-. Hrj wordt verkocht en vier kleine Jansentjës -beleven in hem hun eerste contact met' de
grote wereld.
.
. • .. .
Hij raakt op, de veren veren niet
meer zo. Pa Jansen tovert hem op een
goede dag om in een weelderige zeepkist: knalgroen met allniminium geverfde wielen. De Jansentjës zijn :e.r
de clou van de buurt mee.- ;
Hun enthousiasme helpt die kringr
loop van het stof waartoe alles wéderkeert bespoedigen: op een winderige
voorjaarsschoonmaakdag staat onze
brave kinderwagen bij de trottoirband,
één bonk noest.'
. -•
En de vuilnisman tilt hem met één
onverschillige zwaai op en mikt hem
op de auto: hadzjee! Hij slaat het
roestige , stof van zijn handen.
Ja,, ja, «D gaat. het, het is toch wel
sneu.-.
. -•
. .
•
Dag kinderwagen,. daag !
. ••• .
NEEL.
VIERTAULENWEDSTRIJDEN
Tijdens *'viertallenwjedstryderi tussen
ploegen van- de Zandvportse' Bridge
Club en De Kenneiners wisten onze
plaatsgenoten- 9 .van de -10 te behalen
punten in de wacht te slepen. .Voorwaar een mooie prestatie. • •< ; *
De uitslagleni luiden: .
. Z.B.C. l-Kenaamers 2: 51-52
Z.B.C. 2-Kennemers 3:
63-23 • -^
, 'Z.B.C. 3-Kennemers 4: .60-38
'ZjB.C. 4-Kennemers 5: 57-38
Z.H.C. ,5-Kennemers 6:. 73-47

wumti

DELICATA-Koffie
in. busverpakking

Zeepost

CALIF. PRUIMEN 250 gram 35
PRUIMEDANTEN 250 gram 67

BOFFIE
KOFFIE

ABRIKOZEN
250 gram 49
6EOR.APPELTJES 100 gram 3 J
APPELMOES
per pot
3$

Dal's pas koffie!
250 gram

CHOCO-HAGEL

l

2.5O

-. in alurninlumverpakking p. pak 22

OVERHEMDEN

ji i D r UT : u

Opnieuw een attractieve GERZONaanbieding. Een overhemd met vaste
boord, gevoelde borst, borstzak en parelmoeien knopen, desgewenst met extra
lange mouwen plus... 'n verdubbelde levensduur door RESERVE AANNAAIBOORD
\J\.t\l.D\J\JL
en
RESERVE 'MANCHETTEN.
In wit,grijs, beige, bleu en reseda.
Speciale prijs

MLutnl n

maakt U
het Jeven
goedkoper!

wordt keurig •• verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

90

WASECHT, KLEURECHT, KRIMPVRIJ

2.04 -1.88
1.83 -1.73

Gevonden voorwerpen. ; ,
: Opgave vanaf 15 t.m. 21 Jan. 1953:. .
Aanwezig i ten, burele: "_
, ,
Portemonnaie met inh.; -diverse'handschoenen'en wanten; l paar wanten;
jongenspetje; jongensmuts; kind<4r•mufcs; ballpoint; schakelarmband;
ring, verm. doublé; enkele sleutels;
autoped:"
•-''.-'••''•
Aanwezig by de vindier:
. ' '
Kerkboekje, Parallelweg 31a;!' hond
(terriër); Brugstraat Ï3>; reparatiedoosje, Hogeweg..29; want,- Hogeweg
57; kinderwantje, Van-Lenn-epweg^l;
l paar- wantjes, Postkantoor; -I-paar
motorhandsch., Bilderdijkstr. 24; penhouder, Westerparkstraat 29; damfestas met inh., Poststraat 4; autoped,
Burg. Beeckmanstraat 40..
' ' •"-

'8

DE L A A T S T E
T W E E DAGEN
Wij presenteren U:

NAAM:
ADRES:

kleur
kleur

Belangrijke

JAARLIJKSE MARKT VERKOOP!

.Maak bet U zelf gemakkelijk, bestel per post!.
GERZON
POSTORDER
.'__*****
vi*n*fc.iv POSTBUS C. 576 AMSTERDAM
Gelieve onder rembours te zenden:
-"LINCOLN" overhemd(en) maat
"LINCOLN" overhemd(en) maat

l

Vrijdag en Zaterdag zijn de laatste 2 dagen van onze

Uw Herenzaak !

Met. 'de volgende schepen kan zee=
post, worden' verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd!, staan,
tussen 'haakjes, achter de-naam van
het schip vermeld:
•'•
•'
Indonesië, Nieuw Guinea: 'm.s.' „Johah
- van Oldebarneveldt" (27 Jan.).
Nefl. Antillen: s.s. „Breda" (27 Jan.).
Suriname: m.s. „Stentor" (4 Febr.). •
Unie v. Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Edentourgh Castle" <24 'Jan.).
Canada: s.s. „Veendam!' (29 Jan.). -.
Argentinië, Brazilië, Chili, Bolivia;
Paraguay, Uruguay: .
- ' ..- -•
m.s. „Tara" (28 Jan.).
n
Austr. Statenbond e Nw. Zeeland:
s.s. „Otranto" (27 Jan.).
• !.•;-'>

:

Nieuwe (en tevens de laatste)
PRIJSVERLAGINGEN !
Er zijn schoenen voor U en uw hele gezin voor een

2000
2403
2100
2819
2345
Z058

SPOTKOOPJE!
Tot Zaterdag kunt u nog profiteren bij

2262

Haltestraat 11
Zandvoort

2560

Abonneert U thans op de
ZANDVOORTSE COURANT

2887

2135
•
2424
2975
'- '
2254

telefoonnummers
en adressen

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen) . .
Gem. Secretarie
- . .••
Gem. Geneesheer, Kostverlorenstraat 4
Informatiebureau VreemdeUn- •
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „HoUandia",
ftfnstrykerü, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a '
'
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Stftsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Toliensstraat .47.
Slftterij Lef ferts,. Zeestraat 44

54e Jaargang? n o. 7 .— Verschijnt' Dinsdags en Vrijdags
•V'7
' ,' (. JJ-'

/'*'j -j
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Opgericht 1900

ZANDVOORTSE COURANT

Redactie: E.' Leeflang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
Us de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

voor ZANDVOORT,

BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Gatsonides winnaar van de
Monte Carlo-rallye
De 'bekende, in Bentveld wonende,
rallye»rijder en coureur 'Maus Gut*
sonides is dus winnaar geworden van
de'Rallye de Monte Carlo.
Een prachtige prestatie, die temeer
verdiend is omdat 'Gatsonides in vo»
rige rallyes weliswaar verschillende
keren een serieuze gooi naar de zege
deed, maar zich die evenveel 'keren
/ai» -ontgaan.
Veel -heeft er soms niet aan ont»
broken en één 'keer zelfs werd hij tot
winnaar uitgeroepen maar later —
na een protest — weer van die eerste
plaats verdrongen.
Gatsonides' reed de ralley dit keer
(met de Engelsman Peter Worledgs)
in een Ford 'Zephyr.
Volgens de .kenners was. deze tra»
ditipnele wedstrijd', waarin 'honderden
autorijders'van klasse zich naar 'Mon»
tesCarlo spoeden, dit jaar een vrij ge»
makkelijke.
Zware sneeuwval die vorige rallyes
soms tot onuitvoerbare opgaven,
maakten was er dit 'keer eens niet bij.
\V,at niet wegneemt dat men altijd

nog een rijder van behoorlijk gehalte
moet zijn om aan de eisen te kunnen
voldoen. En dit geldt zeker voor de
klassementsproeven die ook dit jaar
de beslissing moesten brengen. Niet
alleen de rem» en acceleratieproeven
die op het Zandvoortse Circuit door
verschillende Monte Carlo»rijders
werden „ingestudeerd" enige weken
geleden, maar ook voor de proef op
de Col de Braus.
En die rijders van behoorlijk gehal»
te, ja van zeer groot formaat waren
volop aanwezig. Dit stempelt de pres*
tatie van Gasonides (tussen twee
'haakjes oo'k bestuurslid van Touring
Zandvoort) dus wel tot een bijzon»
•dere.
'Enfin de prijs mocht er ook wezen.
iHij bedroeg rond een millioen Franse
francs die dus .ongeveer tienduizend
Nederlandse guldens vertegenwoordig
gen. Naar men ons mededeelde be»
staat de kans dat Gatsonides door
deze overwinning een functie in de
Engelse Auto»wereld zal aanvaarden.

Gemeenteraad
De eerstvolgende vergadering ren
de Zandvoortse gemeenteraad is
vastgesteld op Dinsdag 24 Februari.

Zandvoortmeeuwen vloerde
Woerden met liefst 8 treffers
.weer op de derde plaats.

Jaarvergadering
„Volksonderwijs"
De afdeling 'Zandvoort van „Volks»
onderwijs" -zal op .Woensdag 28 Ja»
nuari in 'Zomerlüst zijn jaarvergade»
ring houden.
Op de agenda staan o.m. een voor»
stel tot contributieverhoging en eeri
bestuursverkiezing.
•Na de pauze zullen enige aardrijks»
kundige films (o.a. e'en tocht. langs de
Donau). worden, vertoond door de
heer Mr A. Mereris. .
?

Morgenlandzending
In de samenkomst vanavond van de
Ned. Ohr. Gemeensohapsbond zal in
„Ons IHuis" de zendelinge A. M. Tar»
tar»Beck spreken' over de dienst van
het Evangelie onder de Arabieren in
Aleppo, Syrië.

Wel of geen feestverlichting

De vraag of in de Kerkstraat en op
het Kerkplein eri 'het Raadhuisplein
gedurende 'het seizoen een feestver»
. zal worden aangebracht,
Uitvoering Werkloosheidswet laat te wensen over lichting
wordt Vrijdag 30' Januari
besproken.
;
De
commissie
die
de
mogelijkheden
:
Een tobberij, die Werkloosheidswet» nemer met die moeilijkheid. 'Hoe zo n zal bezien 'komt bijeen in café Oom»
uitvoering. -Het komt n.l. .'herhaalde» gedupeerde dat qualificeert laten wij stee . '
'~ • '
lijk voor, dat werklozen weken — ja wegens pubficatie»ongeschiktheid on»
weken — moeten wachten voordat vermeld. Maar gelijk heeftsie.
Moest men eerst 2 x (en soms Een Sportweek in 1953?
hun uitkering is geregeld. In die
wachtstijd ontvangen ze een voor» meer) naar Haarlem, 'hetgeen thans
schot, dat beslist onvoldoende ge» is ondervangen, ds er nu deze ellen» Naar wij vernemen 'zal' het Sport»
,acht
moet worden ter dekking van de. Kinderziekten van deze nieuwe wèeksComité. 'morgenavond bijeen»
':het levensonderhoud'. Gevolg: schul» wet zal men zeggen. 'Natuurlijk, die komen in iHotel 'Keur.' "Men zal over»
den. 'Maar het gebeurt ook wel, dat spelen ook een rol. -De grote rol wegen.of dit jaar in IZandvoort een
de administratie, sportweek kan" 'worden georgani»
men wacht en wacht, zonder dat ook speelt echter
'
.'
maar iets gebeurt. Gevolg: ten einde een mensen»machine, die het leven seerd'.
van andere mensen leidt. Daarom
Zoals men weet kon dit voor Zand»
raad .naar Sociale 'Zaken.
In Zandvoort 'kampt menig werk» moet 'zo'n apparaat „up«to»date" .en voort belangrijke evenement vorig
,to»the»point" werken. En daaraan jaar wegens moeilijkheden met H»
mankeert nog wel ;wat. Tot schade .nanciën en terreinen, geen doorgang
>'an . ds. Igedupeerde'..werknemers;., en., ,yinden._ • . ' ",'
V,'!l~'
..: '''.- ' . V. ..
Financiële kv/esties
tot' sc'hande'van dé-'desbetreffênd'e
Ook nu is. een gunstig resultaat
zeer twijfelachtig.
•Dat vissers van een hartige slok bedrijfsverenigingen.
h o u d e n d . . . wel, dat is bekend en
•hun ook wel gegund. 'Het harde en
langdurige -werken tijdens d'e . vis»
vangst e.d, 'brengt die „liefde" wel
voort. Een opkikkertje is dan wel
nodig. Dat erkennen nietsvissers,
ook, voor zover zij geen blauwe»
knoop»lied'en zijn (wier bezwaren ik
Hij- verdient hef.
overigens wel deel, maar ach, het
vlees "weet u . . . . ) .
Uit de dagbladen:
het walmende licht van mijn lafhar»
..Ernstig ds echter wat in Dieppc
Op een driodaags landelijk con» tige, conservatieve en kapitalistische
(F.) is gebeurd'. Daar lag onlangs een
gres van de E.V.C, in Zaandam, public!teitswoede te laten schijnen
groot deel .van onze visserijsvloot.
is de voorzitter, Berend Blokzijl, over de bromfiets van de Oppers
'De aldaar verblijvende vissers 'heb»
—
na een reeks zelfbeschuldigin» brandmeester, de Marshall»dollars in
ben in drie achtereenvolgende Za»
gen
— afgezet en vervangen door de ijskast, de schietkuil, 'het caravan»
terdagen eventjes ƒ 20.000 in drank
camp, de televisie, de vriendelijk»
F.
Reuter.
omgezet. Stüfcgeslagen zou misschien
heidsactie van Groningen, de vliegen»
een juister woord -zijn.
Inderdaad, dat 'had ak nodig. Daarom de: schotels, het jokari»spel, de K.N.
Als d'an eens gedacht wordt aan ben ik Berend Blokzijl dankbaar, V. B., Touring iZandvoort, 'het. wichel»
al die nood' hier en elders, dan be» meer dan ik 'Zeggen kan. Jij, Berend, roede»geloop van mijnheer iMiermet
kruipt je, bij lezing van -zo'n bericht, hebt mij de ogen 'geopend. De schel» en de uitverkoop. ('Hier past zeer ze»
een gevoel van
ac'h, wat d'oet 't len zijn er — om zo te zeggen — af ker ook een verzoek om vergeving
er toe
-. 't geld is toch op. 'Maar gevallen. Ik zie nu wat een prutskerel aan het adres van mevrouw Agaat
't is zond'e»geld. •
ik ben. 't Is een mirakel dat ik dat Dribbel).
niet "eerder gezien heb.
Ik weet d'at ik ontelbaren niet ge»
;.Over .nood. en zonde»geld gespro» • Iedereen is door mij bedrogen. Ik noemd 'heb. Maar mijn gedachten en
ken. .Er grasduinen en : beunhazen op ben niet 'de man, waarvoor men mij herinneringsvermogen, laten mij in de
hét;gebied van de liefdadigheid nog 'houdt. (Ik 'heet niet eens Bartje.) Ik steek. Daarom zeg ik --met de meeste
al wat personen.en instellingen. Wij ben een boef, een schelm, een ellen» nadruk: Mocht ik in 'het voorgaande
bedoelen in -.dit geval, degenen, deling (zo m'en wil) en een door»
die sociaal»werk ten bate van de trapte slechterik.
eigen .port'emonnaie 'bedrijven. Ook
O.... wat luchten deze eerste vol»
Zandvoort is .actie»terrein van der» zinnen mij op. Maar ik ga verder.
gelijke.: lieden en dergelijke instel»
Nu ik — -zittend op de puinhopen
lingen. In' uniformen, d'ie gelijken op van mijn ellendig werk — alles eens
die van. ihet Leger des Heils, of in bekijk, rijst de wroeging naar mijn
verpleegsterskleding 'kloppen ze aan. •keel. Wat heb ik een hekel aan mij»
'Onder -aanbieding van stichtelijke 'zelf.
tractaatjes. P.e. .opbrengst 'hiervan is
Iedereen en alles !heb ik dwars ge»
voor liefdadig»;«n sociaal werk. Zo zeten
ik, niets=waardige indivi»
beweren ze.~lMa.ar de iHoofdcomm'is» dualist. O ja, dat is ook zo iets! Ik
saris van 'Politie te Amsterdam ben typisch geen collectivist. Altijd
waarschuwt geen steun' te verlenen. probeer ik mij te drukken als' er er»
Immers, op 'hun administratie is n.l. geus een collecte is. En zo ben ik van
geen onpartijdige .controle. Van de kwaad tot erger vervallen. Nooit heb
opbrengst wordt het gehele levens» ik eens iets of iemand gespaard. Al»
onderhoud .van verschillende leden tijd moest ik belachelijk 'kleine splin»
betaald'.
tertjës uit de ogeru van anderen trek»
Het', zijn 'de „Evangelisatie Imma» ken, zonder mij: te bekommeren om
nuël" („leider" R. Bolhuis) en „Het •de 'houtopslagplaatsen 'bij mezelf.
Stqrmersleger" („kolonel" mej. 'H. v.
Ik heb gefaald en ik vraag ieder»
Lingen).
.
,
een vergiffenis:
Mevrouw en de heren, mijnheer
Geslaagd.
Hugenholtz, Arend van D'uijn, .de
Symbolische onthoofding
miss Zandvoort, de massa»
Onze' plaatsgenoot A. Luyenclij!-- •badgasten,
de mensen van de schoonheids
behaalde dezer dagen het diploma jeugd,
commissie, van de Olympische spe» iemand vergeten hebben, dan betrek
„Moderne Bedrijfsadministratie".
len, van de schelpjes»actie, de zeven ik ook' hem of haar in mijn spijt en
boefjes van Breda enz.
berouw. Ook personen of zaken, die
Filmavond
Personen en instellingen zijn door nog niet door mij beledigd en ver»
'De plaatselijke afdeling .van de Al» mij beklad, gegriefd en op stang ge» guisd zijn, kunnen er op rekenen dat
gemene Bond van Ambtenaren orga» jaagd: Opa Klijzing, Mossadeq, de dit dan wel binnenkort 'zal gebeuren.
niseert a.s. .Maandagavond in Zomer» tekenaar, die aardige Momus, de re» Ook hier dus — bij voorbaat — een
lust een filmavond. Vertoond zullen dacteur, de heren -Loot, de 'Favau'ge nederig excuus....
worden de bekende documentaires en Barnaart (van de' -boulevards),
Ik voel 'mij nu .als een snoek op het
„Houcn zo",-;,Schot is te boord" en Eisenhower en zijn minister Wilson, droge. 'Natuurlijk! Ik heb mij blind
„Met deze handen". Voorts heeft de jachtflieren, Anneke Hordijk, Us gestaard op mijn eigen persoon —
een huldiging - plaats van twee. juni» d'e Jong en •zijn staf lettergooehe» alsof die zo belangrijk is — maar de
larissen, terwjj'l aan.'het 100e lid een laars
belangen van de gemeenschap,-.de
attentie zal. worden .aangeboden.
Maar ook 'heb ik mij niet ontzien krant, de abonné's en 20 heb ik

maet

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

,„

Men 'heeft in Woerden 'Zondag even
staan.-te 'kijken. Binnen vijf minuten
'had' Zandvoortmeeuwen met een 2*0
voorsprong de basis voor een zege
gelegd. Voorlopig bleven 'de Woer»
•denaren echter tegenstand bieden en
•maakten een tegenpunt (1=2).
Hierna was Zandvoortmeeuwen
overwegend sterker en met een re»
gelmaat van een vóórlopende 'klok
voerde 'het ,d'e score omhoog. Met de
rust was dan ook 'de alleszins hoop»
.volle stand van 5»! bereikt.
•Daarom maakte men zich na de
pauze ook niet 'heel veel zorgen toen
Woerden na een kort initiatief voor
een tweede doelpunt zorgde. Wtvoerden de Zandvoorters daarna het
tempo op en dit leverde dan nog
drie doelpunten op, zodat met het

eindsignaal de score 'bleef stilstaan
op 2*8.
De backs van 'de tegenpartij speel»
den een zwakke wedstrijd, maar aan
de voortreffelijke keeper 'hebben ide
Woerdenaren 'het te danken dat het
aantal treffers tot 8 ,'beperkt' bleef.
Vooral het samenspel langs de
grond was goed verzorgd.
'Doelpunten werden gemaakt d'oor
Visser 4, van Loon 2 en Castden 2..
•Doordat de leider Postduiven van
Wilhelmus verloor zijn de papieren
van Zandvoortmeeuwen weer in
waarde gestegen.
Wet staat met een wedstrijd meer
gespeeld en twee punten achterstand
op de derde plaats achter Postdui»
ven en H'illegom.

Geref. Mannenvereniging Calvijn
belegde openbare vergadering
Onder voorzitterschap van d'e heer
H. Hoekema, belegde de Geref. 'Man»
nenveren-iging „Calvijn", in de Geref.
kerk een openbare vergadering op
Vrijdagavond j.L, waarin de bekende
radio»spreker via de zender Bloemen»
daal, 'Dr J. L. 'Koole, sprak over bo»
vengenoemd onderwerp.

bezig met 't stuk der dankbaarheid.
Bovenal acht God de kerkgang voor
Zijn 'kinderen nodig ter stichting en
op'bouwing van hun geloof.
Voorts vestigt spr. de aandacht op
het verschil tussen Calvijn, en Kuy»
per. De eerste beschouwde de kerk»
gang voor d'e gemeente nodig om
haar voort te helpen op de weg tot
de eindpunt van het geloof, terwijl
Spr. begon met te wijzen op het laatstgenoemde in dit verband meer
gevaar van het gewone en -het teveel. de nadruk legde op de noodzakelijke
Hiermede valt het telkens opnieuw opbouw van de gemeenschap. ,;Afge»
aanhoren door de kerkgangers van zien .hiervan", aldus spr., „is ''het
b.v. de wet der tien geboden, het bid» niet een feest God' lief te mogen heb»
den van het Onze Vader, maar ook ben?"
de kerkgang zélf;
T>e tempelgang van de Oudtesta»
Spr. stelt hier eöhter tegenover, dat mentische .Kerk is blijkens de Bijbel,
;het Lbij'.' deze, dingen/ nooit afhangen; •altijd een groot.feest 'geweest..•ën'het»'
mag van 'onze belangstelling en van zelfde kan gezegd \vorden; van de
onze zin. Ook 'bij de kerkgang zijn wij Nieuwtestamentische Kerk. De'Apos»
tel Paulus acht 'het in zijn 'dagen zelfs
nodig ' tegen overdrijving, 'te- waar»
schuwen.
•Wanneer deze Apostel onze ker»
schromelijk geschaad, 't Is mij volko» ken
eens zou kunnen binnentre»
men onbegrijpelijk dat ik -zo lang ge» den, nog
zou hij misschien geneigd zijn
handhaafd 'ben op deze post (pagina te vragen:
„Wat is hier voor ernstigs
wil ik eigenlijk 'zeggen). Nooit ben ik
eens op tijd geweest met mij kopij. gebeurd?"
Dat de kerkgang dikwijls niet meer
Altijd kwamen mijn leugenachtige
feest is wil spr. ook verklaren,
smoesjes binnen op het .moment dat een
'het feit, dat de gemeente zich te
de persen gingen draaien. Ik dwong uit
weinig herinnert: „Het is alles door
de stakkerds van de Achterweg tot Christus
mij volbracht" en ook
de on/innigste prestaties. En nooit ontbreekt voor
te veel 'het open venster
vielen" zij er over. Nooit een hard naar de toekomst.
woord.... nooit een scherp verwijt.
Aan het interieur van 'het gebouw
Altijd waren ze geduldig, behulp» valt
soms ook nog wel een en ander
zaam, vriendelijk en toegeeflijk.
op te knappen, volgens spr., vooral
Ja,, ik ben een onuitstaanbare vle» op 'hoogtijdagen, waarbij de vrouwen
gel, een schurk en een plutocraat ge» wellicht een taak 'hebben.
loof ik ook wel. Ik ben van mening
Toch .meent hij dat in 'dit opzicht
dat mijn hoofd er af moet. (Als ik de soberheid moet worden betracht,
een slordige duizend kilometer.Oost» want de verkondiging van het Woord
waarts zou zitten, stond dat 'hoofd moet hoofdzaak blijven.
al te wiebelen).
„En tenslotte", zo eindigde spr. zijn
Maar 'hier 'houden ze in 't alge» met aandacht beluisterd referaat, „zal
meen niet van deze methoden.
•de kerkgang eerst dan een feest zijn,
Toch moet er iets gebeuren. Ik zal als wij ons leven en ons geloof zelf,
mij nu wel ter beschikking moeten tot een feest hebben gemaakt".
stellen van de karabijn»
Spr. 'kreeg hierna nog vele vragen
brigade of van wethou» te beantwoorden.
Verder maakten de samenzang, de
der Slagveld. Ik buig
mijn hoofd en ik wil al» orgel»solo van de organist, 'de heer
les doen om mijn euvel» J. W. Gosen en de keurig verzorgde
daden goed te maken. declamatie door mevr. Leipoldt, het
geheel tot een prettige en leerzame
Desnoods wil ik zitting nemen in avond.
'het bestuur van Touring Zand»
voort, in de vuurwerk=commissie
bijvoorbeeld'. Ik wil ook wel Ie» Bekend bokser vestigde
zingen gaan houden in Teheran zich te Zandvoort.
over woningbouw»verenigingen en
Zaterdag 'heeft .zich te Zandvoort
aardappelïcultuur. Zou men mij een
lijdende functie toebedelen in 't gevestigd de negerbokser Oharley
Anglee, die enige tijd in West
Helm.... 't is mij goed. De Zand* Angel
Duitsland' heeft vertoefd. 'Hij is een
voortse 'Handelsvereniging trekt mij bekende
miiddengewichtbokser, maar
oo'k. Er zou dan ongetwijfeld een
ook wel 'uit in het half»zwaar»
wirikel»maand. 'komen met mooie ver» komt
gewicht. In Amerika heeft hij 22 ge»
sieringen in 'het dorp. Ik wil nuttig vechten
op zijn naam staan, o.m. te»
zijn en boete doen, dat is mijn bedoe» gen Brown
en Bow.
ling. Misschien kunnen ze mij ook
kwam hij in 23 partijen
gemeente»arts in Moskou maken. Ik uitInenEuropa
za.g kans de laatste 18 gevech»
weet wel niet zo heel veel van me» ten daarvan
op 'zijn naam te bren»
clische dingen — nou ja, ik heb iets gen. Hij bokste
o.m. tegen Wim
gehoord over hartkloppingen, oor» .Snoek,
door knock out verloor,
spuiten en lavementen '— maar be» alsmededie
iHarry Bos, die in d'e
paald veel hoef je er in Moskou ook 5e rondetegen
tussenkomst van de
niet van te weten, geloof ik. Ja, daar 'handdoek door
moest opgeven.
moet ik naar toe. 'De arts in de Sov»
Anglee die in Sims (Noröi Karo»
jet»paradijs»unie .is, denk ik, slecht line)
ds geboren bokst op 18 Febr.
gestuurd.
a.s. te Amsterdam tegen Jungkuhn,
En ik wil slecht gestuurd' zijn.
een van de prominente Duitse be»
'Hier zit ik
ik kon best anders. roepsboksers. Voor 9 Maart' staat
Maar ik wilde niet
Ik. ben een een partij op programma tegen Ró»
verschrikkelijk wezen.... ik ken me». bert Villemain.
zelf niet
ik ken mezelf- te goed.
Reeds j.l. Zondagochtend konden
Ik weet niets.... ik heb alles in de. verschillende
inwoners Anglee in de
soep laten lopen. Ik
buurt van'net circuit'zien trainen.
O.... wat knaagt die gewetens»
Onze plaatsgenoot van Keulenwroeging.
BARTJE.
treed't als -zijn promotor op;

Instituut v. Arbeidersontw.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWBN"

I:

r'
l

Ook het tweede zorgde voor
een verrassing.
Na enige weken van stagnatie kon 't
afgelopen weekend het vastgestelde
voetbalprogramma geheel worden af*
gewerkt.
Het Ie elftal van Zandvoortmeeu*
wen speelde uit tegen Woerden en
had een productieve bui. Met niet
minder dan 8*2 moest de tegenpartij
de vlag strijken.
Voor een verrassend resultaat
zorgde voorts het 2e elftal. Tegen
het op bezoek zijnde H.B.C. 2 werd
uitstekend partij gegeven. Na een
goede eerste helft ging de rust m^t
2»2 s!and in. Zeer spannend was het
n de tweede helft. Beide partijen
zwo..gden hard om 'het winnende
punt-te scoren. Hierin slaagden onze
reserves kort voor het einde.
De elftallen 3, 4 en 6 hadden met
veel tegenslag te kampen. Daar en»
kele spelers niet opkwamen of te laat
bericht van verhindering zonden,
waren d^ze ploegen danig gehandi»
capt. Het gevolg hiervan was dat de
punfen verloren gingen.
Het 5e elftal boekte een mooi suc*
ces het nog ongeslagen D.C.O. 3 te
verslaan. In een uitwedstrijd en met
10 man nog wel.
'Het 7e elftal blijft in de running
voor de bovenste plaats. Concordia 5
werd met groot verschil verslagen.
Zowel jun. a als jun. b 'hadden een
goode dag. Beide elftallen behaalden
de volle winst.
In de Zaterdagmiddagafdeling zijn
ook goede resultaten geboekt. Met
veel enthousiasme wierp het Ie Za*
terdagmiddagelftal zich in de strijd
tegen S.V.J. 1. Dit had tot gevolg dat
een verdiende overwinning werd be*
haald. Door deze overwinning heeft
ons Ie Zaterdagmiddagelftal zich ver»
der van de onderste plaats vcrvvij*
derd. De voorsprong op V.E.W., dat
als hekkensluiter fungeert, bedraagt
thans vijf punten.
Het 2e" Zarerdagm'iddagelftal liet
zich door V.E.W. 2 de punten afhan*
dig maken.
Drie onzer adspiranfc=elftallen wa*
ren op 'bezoek bij de adspiranten van
iHillegom. iHet werd een waar machts»
vertoon daar door Zandvoortmeeu*
wen alle -wedstrijden werden gewon*
nen. Met cijfers zelfs, die voor zich
zelf spreken. "
Uitslagen van j.l. Zondag:
Woerden*Zandvoortm. I
2*8
Zandvoortm. 2*H.B.C. 2
3=2
Hillegom 3*Zandvoortm. 3
3*0
Zandvoortm. 4*D.C.O. 2
0»8
D.C.O. 3*Zandvoortm. 5
2*3
R.C.H. 8*Zandvoortm. 6
8»0
Zandvoortm. 7*Cohcordia 5
5*0
V.V.B. a*Zandv.m. jun. a
2*5
Zandv.m. jun. b»Vl.'Vogels a 4*1
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1*S.V.J. l
3*1
V.E.W. 2»Zandvoortm. 2
3*0
'Hillegom a*Zandv.m. adsp. a 0*8
'Hillegom b*Zandv.m. adsp. b 0*2
Hillegom c*Zandv.m. adsp. c 2*9
POLITIEVOETBAL
Hedenmiddag speelt het Zandvoortse
pol.tie*elftal een wedstrijd tegen
Bloemendaal, terwijl voor a.s. Vrij»
dag een ontmoeting is vastgesteld te*
gen Heemstede.
R.KS.V. „T.Z.B."
Uits'a^en van Zaterdag en Zondag:
D.S B. 3*T.Z.B. 2
3*8
Velsen adsp. a*T.Z.B. a
1»4
D.I.O.S. adsp. b=T.Z.B. b
2»!
GYM MASTIEK VER. „O.S.S."
Internationale turnwedstrijden
in Haarlem
Op 2 Mei a.s. zal in de Gemeente*
Mjke Concertzaal te Haarlem d'c
Zwitserse keurturnploeg uit Bazel in
een wedstrijd uitkomen tegen de Ne»
rt rlandse keurturnploeg.
Daar de Kennemer Turnkring de
organisatie van deze wedstrijd op
zich
heeft genomen bestaat ook in
7
''>ndvoort de gelegenheid om zich
in een plaats voor dit onvergets»
'ijke 'urnevenement te voorzien
Voor de officiële verkoop begint
k nnen kaarten worden aangevraagd
' ij de voorzitter van O.S.S.,'J. H. B
Br nk, Tolweg 4.
'fd. handbal.
Dames: O.S.S.*H.O.C.
3*12
Heren: Rapiditas*O.S.S. l
3*10
O.S.S. 2»IJmond 2
7*17
De dames en het 2e herenteam heb*
ben het onderspit moeten delven. Het
eerste team heeft door zijn overwin*
ning op Rapiditas zijn plaats boven
aan de ranglijst weten te behouden.
Tot de rust had O.S.S. zijn handen
vol.aan Rapiditas. Na met 2*0 achter
gestaan te hebben ging de rust in
met 2»2. In de tweede helft speelde
O.S.S. in een sneller tempo, waarte*
gen Rapiditas niet opgewassen bleek.
KJ.C. „NOORD"
Donderdag j.l. speelde K.J.C. Noord
zijn ( derde ronde voor .het maand»
kampioenschap. Alle leiders van de
vorige week werden -van de kop vers

Winkeliers,
maakt reclame
door middel
van de
Zandvoortse
Courant.
Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten/

TE KOOP: prima wit fco*
lenfornuis „Etna", ƒ 55,—;
gashaardje, f 15,—.
Scholtz, Kostverlorenstr. 71.
Te koop gevraagd sterke
HANDWAGEN
Dir. wagen Flatbouw, Herm.
iHeijermansstraat.
Flinke nette HANDIGE
WERKSTER gevr. Ma., Vr.
8.30*4.30 u. Marisstraat 56.
In klein modern huis NET
DAGMEISJE gevr.
Mevr. Vermeer, Nachtega*
lenlaan 5, Aerdenhout.
Gevr. JONG MEISJE voor
1. huish. 'bezigh. v. 8*12 u.
Mevr. Gerrits, Haarl.str. 8.
Dame, vrij bov.huis bew.
ZO'EKT MEDEBEWONER,
heer of dame te Zandv. Br.
no. 702 bur. Zandv. Crt.
Gevr.: zonnige GEM. ZIT»
SLAAPKAMER. Br. no 701
bur. Zandv. Crt.

COMPAGNON
(liefst m. enige ervaring in
seizoenbedïijf)

GEZOCHT
voor consumptiewagen. Ben.
kap. ƒ 1500,-. Br. no. 703
bur. Zandv. Crt.

WERKPLAATS
zonder boyenwoning
te huur gevraagd

Woensdag 28 Januari a.s.
n.m. 3 uur

WONING-RUIL Zandvoort
Aangeb.: mooi bovenhuis
Kostverlorenstr., ƒ 29 p.m.
Gevr.: vrij benedenhuisje in CAFÉ OOMSTEE
Zandvoort. (Huur tot max.
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
ƒ 45 p.m. Brieven onder no.
704 bureau Zandv. Courant. Tot 1.30 uur geopend.
TOURING ZANDVOORT vraagt

informatrice-typiste
bekend met kantoor* en informatiewerk. Aanvangssalaris
ƒ 100,— a ƒ 125,— per maand. Uitvoerige sollicitaties
te richten aan Directeur Touring Zandvoort, Raadhuis*
plein.
Hiermede bericht-ondergetekende dat de geheel
gemoderniseerde en naar. de eisen des tijds in»
gerichte

Drogisterij Blaauboer
Haltestraat 46 - Telefoon 2342

De GEHELE WEEK:
ƒ 1,68; per 'kg ƒ 3,20

van het geheel gerestaureerde

geeft LA VI&NDE:

Café-Restaurant

l PAKJE MARGARINE of
l PAKJE eigen GESMOLTEN
VET voor 18 cent.
Ook bij gehakt!!
Vrijdag en Zaterdag boven*
dien nog als

Zandvoort

Stationsstraat 11

Tel. 2803

PRIMA KEUKEN - DAGELIJKS MUZIEK
Tijdens seizoen: Het huis der iZeeuwse mosselen
Aanbevelend, G. H. v. d. 'EIJKEN
v.h. Café Bordelaise, Vijzelstraat 49 en
Café»Rest. Bayeux, Amsterdam

Goed nieuws voor U
Aanstaande Vrijdag 30 Januari

OPENING VAN HET DEPOT
C. J AM IN
Ook U kunt nu profiteren -van de
goede kwaliteit en lage prijzen
van C. JAiMIN's versnaperingen
KERSENBONBONS, de beroemde.. 100 gr. 55 et.
CHOC. PASTILLES, melk en puur.. 100 gr. 45 et.
NOUGATBLAADJES, licht in gewicht
100 gr. 35 et.
RUMBONEN, met prima vulling.. 100 gr. 35 et.
Vele soorten «EERLIJKE BISCUITS 250 gr. 35 et.
Gesuikerde CHOC.*BISCUITS
250 gr. 50 et
Diverse soorten FIJNE KOEKJES.. 150 gr. 25 et.
Zie verder onze grote sortering
chocolade en suikerwerken, er is
voor U zeer zeker 'wel iets bij!
Voor ieder kwartje ds t U bij ons besteedt aan
C. JAMINartikelen, behalve aan suiker, krijgt U
l grote ontbijtkoek van 45 voor 30 cent
l grote candijkoek van 55 voor 40 cent
en 3 rol pepermunt van 30 voor 25 cent

VANAF VRIJDAG 30 JANUARI
haar geachte clientèle

WEER KAN ONTVANGEN

zoals van ouds.
Gaarne Uw bezoek tegemoet ziende
MEVR. BLAAUBOER

De ondergang
van Pompeji

Bij iedere 500 gram VLEES
(geen schoudercarbonade)

HAARLEM

Pr.: ƒ 1,50 tot ƒ 4,50 (al*
les inbegrepen). Voor*
verkoop vanaf Woens*
dag van 10=3 uur. Tele*
fonisch na 12 uur. Cou*
pons geldig met ƒ 0,50
bijbetaling.

in „Ons Hiiis", aanvang 8 uur
spreekt de heer P. SPRONKERS over

Toegangsprijs:
leden ƒ 0,30; niet*leden ƒ 0,50

STADSSCHOUWBURG

Geschichten aus
dem Wiexierwald

Op Donderdag 29 Januari a.s.

Aarib. aan 'Ed'elmctaalgieterij
„ARGENTOR" Smedestraat llb

OPENING

Zaterdag 31 Januari
8 uur
Zondag l Februari
2 en 8 uur
„DE HOOFDSTAD
OPERETTE"

afd. Zandvoort

Haltestraat 48
ZANDVOORT
G. M. Blommestijn

dreven. De stand luidt thans:
blik een 'beetje bij zitten. 'Nu werd
1. C. Leen, 2. W. Paap, 3. G. A. met 3*1 van Hoorn verloren.
Koper, 4. L. Molenaar.
Het meisjes*elftal speelde met 1*1
gelijk tegen Eechtrop a.
ZANDV. IHOCKEY CLUB „Z.H.C." Het programma voor a.s. Zondag
.... Zandvoort uitgeschakeld voor luidt:
Ie plaats....
Heren: Z.H.C. l»Zuidwijck
14 u.
iHet eerste elftal heeft een onver*
Z.H.C. IMCraaien
12.45 u.
wadhte 4*0 nederlaag geleden tegen
Strawberries. IV*Z.'H.'C. IV
Voordaan.
Z.H.C. V=B.M.H.C. IX
11 u.
Zo goed als het vorige week tegen
Dames:
ZJH.C.
I»H.L.C.
11 u.
BJV1.H.C. II .ging, zo slecht werd er
B.D.H.C. V*Z.H.C. II
nu gespeeld. De middenlinie sloot te
weinig aan waardoor de voorhoede
niet naar behoren werd gesteund. BRIDGEN
Maar ook de voorhoede hield 't spel De tweede competitie van de Zand»
veel te kort. Voordaan profiteerde voortse Bridgeclub is weer ten einde
hiervan door — ook al omdat de en heeft behalve vrolijke ook teleur*
achterhoede niet al te 'best was — gestelde gezichten opgeleverd.
nog voor de rust een 3*0 voorsprong
In de A*lijn moest het koppel mevr.
te nemen. Zandvoort wist hier ook in Brossois»Schutte met de 2e plaats
de tweede helft niets tegenover te genoegen nemen doordat het koppel
stellen. De tegenpartij scoorde nog dames Polak*Fabel als eerste uit de
éénmaal. Deze nederlaag wil tevens bus kwam. De derde plaats werd in*
zeggem dat Zandvoort uitgeschakeld genomen door Fabel*Stor.
is voor de eerste plaats en de kansen
Onderaan eindigden de koppels
voor de tweede plaats zijn nu even* fam. Berrier en Peen*Notterman.
eens tot een minimum gedaald. No.
In de B*lijn won Vader*van Darte»
één promoveert n.l. automatisch en len met vlag en wimpel en gaat nu de
no. twee speelt promotiewedstrijden. strijd in de A*lijni opnemen. De fam.
Ook het tweede heeft een neder* Spoelder kwam in twee ontmoetingen
laag geleden. Met 3*2 werd van H.B uit de laagste regionen opzetten, pas»
S. II verloren. Het was een aantrek* seerde zelfs de fam. Vallo, en nes*
'kelijke wedstrijd, waarin vooral in 't telde zich vast op de tweede plaats;
begin van de eerste 'helft beide par* dit was genoeg om te promoveren.
tijen tegen elkaar opwogen. Na twin* De dames Versteege en de dames
tig minuten spelen bleek dat de voor* Keur*v.d. Maat zullen hun geluk nu
hoede van 'H.B.S. beter was in de af* in de C*lijn proberen.
werking en daardoor ook gevaarlij*
Het koppel DumpelsPenaat daar*
ker. Nog voor de rust nam de tegen* entegen zwaait vin C over naar B,
partij de leiding. Na de rust maakte evenals het koppel mevr. Vader*
Zandvoort gelijk door rechtsbuiten Bissen'berger, 'dat in een nck=aan*nek
G. Allebes. .H.B.S. wist nog tweemaal race de fam. Bakkenhoven met ruim
'het doel te vinden.
4% verschil passeerde. De families
Het derde heeft een 3*0 overwin* Kerkman en Kranenburg degraderen
ning behaald op Leiden V. Zandvoort naar de D=lijn.
speelde een goede wedstrijd. Verha*
Als eerste eindigde in de laatst»
gen en Meeth zorgden voor de doel* genoemde lijn de dames Draijer*
punten.
Kappelhof met 267.48%, gevolgd
De stand is op het ogenblik zo dat door mevr. PenaatsVersteege met
Zandvoort 16 punten heeft uit 9 261.18% en de fam. Meesman met
wedstrijden en een punt achter staat 257.81%.
op nummer één van de ranglijst,
A.s. Woensdagavond vangt de 3e
Eechtrop. Er zijn nog .drie wedstrij* competitie aan, die thans •zes weken
den te spelen. De wedstrijd Zand* zal duren.
voort*Eechtrop zal naar alle waar*
schijnlijkheid de t>eslissing moeten KORFBAL
brengen.
iHet tweede twaalftal van de Zand*
Het vijfde verloor met 2*0 van Al* voortse Korfbal Club gelukte het j.l.
liance IV. .
/
Zondagmiddag het eerste puntje in
Het eerste dameselftal heeft een de wacht te slepen. De wedstrijd te*
keurige prestatie geleverd door inet gen D.S.V. 2 eindigde n.l. in een. ge*
5*3 van Asvion te winnen.
,
lijk spel (1*1). -Met de rust was- de
Het tweede laat het er op 't/ogen» stand 0*0.

M.C. „HAARLEM EN OMSTR."
Zondag l Febr. a.s. organiseert M.C.
„Haarlem en Omstreken" een rit wel*
ke voor iedere motorrijder te rijden
is. De rit voert uitsluitend over pri*
maire -wegen. Geen grint* of zand*
wegen of grasdijken. Lengte der rit
ongeveer 75 km.
Gemiddelde snelheden:
Motoren tot 200 cc 36 k.m. p. uur.
Motoren boven 200 cc' en auto's
40 km p. uur.
De route is uitgezet op aanduidin*
gen van de A.N.W.B.*bondspalen. Er
worden geen 'hoge eisen aan de kost*
bare machines gesteld.

EXTRA RECLAME:
Naar keuze
200 gr. FIJNE VLEESWAREN
voor slechts ƒ 0.48.
Voor de soep:
100 gr. gehakt, 100 gr. poulet
en l mergpijpje 68 cent.
Kleine Krocht l Telefoon 2432

MELKERIJ

MARIEN BOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last.not lea^l
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

Portemonnaie
VERLOREN*
•Dat is héél erg.
De inhoud van uw portenion*
naie kwijt te raken aan te duur
betaald vlees komt echter op
hetzelfde neer, want U ziet
•liet geld dan zeker niet meer
terug! Kijkt U maar eens naar
ónze prijzen.
Dikke reuzel bij vlees
60 et. per 500 gram
Gehakt h.o.h
ƒ 1,55,
Osselappen
ƒ 1,65
Sohoudercarbonade ... - /~"1,65
Ribcarbqnade
,.. ƒ 1,80
(Haascarbonade
ƒ 1,95
Biefstuk
ƒ 2,50
Pracht kalfslappen .... ƒ 1,75

BELONING:
U spaart geld uit bij
SLAGER GAUS
Kerkstraat 14 - Telef. 2102

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
3000
2403
2100
2S19
2345
Z058
2262

Plaatselijke commissie van 2887
Ned. Padvinders Vereniging
3560
geïnstalleerd
Naar heden bekend is geworden,
werd op 19 Januari j.l. door de wnd.
Districtscommissaris van de Ned.
Padv. Ver., de heer P. J. MiddeTho»
ven uit Zaandam, ten Raadhuize" ge*
installeerd' de Plaatselijke Commissie
van de N.P.V. Deze commissie, die
in de plaats gekfomen is van de zgn.
Oudercommissie, zal in verschillende
zaken, de belangen van de Buffalo's
te .Zandvoort rakende, de D.C. van
advies dienen.
De Burgemeester van Zandvoort,
Mr H. M. van Fenema, heette bij de
opening der vergadering in het bij*
zonder welkom de Iheer Middelho*
ven en .Hopman Basatian, waarna hij
als gastheer het woord gaf aan de
'heer'Middelhoven, die een uiteenzet*
ting gaf van doel en werkwijze van
de Plaatselijke Commissie.
De commissie, bestaande uit:
Mr 'H. M. van Fenema, voorzitter;
H. P. IHuijsman, secretaris;
A. A. Cense, penningmeester;
mevr. C. Bodenhausen*Veen en
mevr. A. D. Visser*Kortland,
werd' 'hierna door de D.C. geïnstal*
leerd.
Vervolgens gaf Mr Van Fenema
uiting aan zijn tevredenheid over het
tot stand komen van deze commissie,
die stimulerend zal trachten te wer*
ken, enerzijds door haar adviezen
aan. de D.C. .en anderzijds door haar
blijvende interesse-voor de gang van
zaken in de troep. 'Haar belangstel*
ling 'zal zich echter ook zéér zeker
uitstrekken tot zaken van financiële
en> organisatorische aard.'I .

2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gern. Secretarie
Gem. Geneesheer, Kostverlorenstraat 4
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhulsplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fünstrijkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Slijterij tefferts, Zeestraat 44

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 27 Jan. 8 uur: film „Limi'*
light".
Woensdag 28 Jan. 8 uur: idem.
Donderdag 29 Jan.: Toneeluitvoering
door „Op Hoop v. Zegen".
Andere attracties en
, nuttigheden
Donderdag 29 Jan. 2 uur: Vrouwen^
midd'ag in .geb. 'Brugstr. 15, Ned.
Prot. Bond en Ver. v. Vrijz. Herv.
Donderdag 29 Jan. 8 uur: De heer P:
Spronkers spreekt over „De on*
dergang van Pompei" voor het
I.v.A.O. in „Ons iHuis".
Stadsschouwburg, Haarlem
Woensdag 28 Jan. 8 u.? De Haagsche
Comedie niet „School voor vrous
wen".
Vrijdag 30 Jan. 8 uut: DeiHoofdstad
Operette met „Geschichten aus dem
Wienerwald".
A
Zaterdag 31 Jan. 8 uur: De Hoofd?
stad Operette met „Geschichten
aus dem Wienerwald"."
- *
• Zonda gl Febr. 2 en 8 «ur?'idem.
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Schuldig of niet?
„Op Hoop van Zegen"
bracht rechtszaak op de planken
„De nacht van de zestiende Januari',1
het stuk van
Ayrand dat ,Op Hoop'
van Zegen1 gisteravond ten tonele
voerde speelt geheel in de rechtszaal:
iHet behandelt de zaak tegen Karen
Audre, die wordt beschuldigd van
moord met voorbedachte rade op
haar directeur, de milliocncn*zwendc=
laar, Bjorn Faulkuer.
'Het bijzondere in dit stuk is — al
werd het meer toegepast — dat uit,
de zaal een jury wordt benoemd die
uiteindelijk het schuldig of niet schul*
dig over de verdachte' moet uitspre*
ken. (De vertegenwoordigers van de
beide plaatselijke bladen hadden met
drie .collega's' dit keer de eer).
De oordeelsvorming van de jury
wordt bemoeilijkt door een steeds
grotere opeenstapeling van de meesli
ingewikkelde verklaringen die nu eens
bezwarend, dan weer ontlastend voor
de beklaagde zijn. 'Er 'betreden liefst
11 getuigen het toneel, die eveneens
uit de zaal worden opgeroepen.
Werd Faulkuer van het dak van
een flat geduwd en was hij het eigen».
lijk wel of werd hij vermoord door
/ijn schoonvader, spreken de getui»
gen de waarheid of zijn ze pmge»
kocht; dit zijn enige van de talloze
vragen die in dit vrij uitzonderlijke
stuk opdoemen.
Het leeuwenaandeel van 't gespro»
kene komt uiteraard neer op de Of»
ficier van Justitie (Ab Bos) en de
verdediger (Bertus Groot). Beiden
zouden o.i. in hun vertolking winnen,
wanneer zij hun tekst wat snediger
en, wat tempo betreft, iets sneller
naar voren brachten. Men heeft 'hier
met spitse juristen te maken! Vooral
bij het verhoor van Roberta van Ren*
. selaar door de verdediger moet de adi
vocaat de woorden van dtze getuit
ge opvangen en haar snel onderbre*
"ken, hetgeen* gstajel^niet -gcschiccldc,Atgezien- van aarzelende passages
werden deze rollen met het nodige'
decorum gebracht.
'
Jo Bisenberger als de verdachte
moest tegelijk de gewetenloze zaken»
vrouw, de gebroken minnares en de,
onschuldige spelen, hetgeen geen gei
makkelijke opgaive was. Toch is ze er
goed' in geslaagd ihet haar toegeme*
ten 'karakter aannemelijk te maken,
voornamelijk door grote variatie in
haar spel te leggen en het z.g. stille
acteren waarin ze haar reacties op d'e
gebeurtenissen in de rechtszaal ver»
ried.
Van de getuigen willen we in de
eerste plaats noemen Jan Bos als
Junquist, de tragische boekhouder,
die wel een bijzonder gave typering
kreeg.
'Hetzelfde was ongetwijfeld het ge»
val met 'Magda Swenson, gebracht
door Riek Bos. Deze rollen brachten
de mens in de getuige tot leven, het*
geen de bedoeling van de schrijver is.

dreigt te gaan. De vrouw van de ver»
moorde(?) Faulkuer was aan Ciska
Lammers toebedeeld, die de/e mon»
daine vrouw iets geraffineerder mag
brengen. Ans van Turcnhout als da»
me van twijfelachtig allooi ziet altijd
wel mogelijkheden in zo'n rol, dat
bleek ook dit keer weer.
Dr Kirkland en Elmer Svveeney,
respectievelijk door Arie en Leen
Paap voor het voetlicht 'gebracht qa»
ven aan hun getuige»rol ook iets per»
soonlijks al kan de tekst o.i. meer
worden uitgebuit.
Een deurwaarder (A. Kromhout),
Griffiesklerk (Lo Cohen) en rechter

Hearh (Joop Bisenberger) brachten
hun kleine rollen zeker naar behoren.
De laatste, als boven de partijen
staande, zouden we een iets neutra»
Ier toon willen suggereren. Hulde
aan de souffleuse Lies Herfst, die we
dit keer eens van dichtbij konden
meemaken. Daar is wel op te spe*
len!
De opvoering van dit stuk, waar*
mee „Op iHoop van Zegen" met an*
ilere 'bij de N.A.T.U. aangesloten
amateur*toneelverenigingen meedingt
naar de Vrije Volk*bokaal mag zeker
geslaagd heten; dit willen we tegen»
over de aanmerkingen stellen die we
hierboven maakten. Spanning heeft
men ongetwijfeld weten te wekken.
Alleen.... aan de uitspraak van ihet
Engels dient onze smaak in het al»
gemeen wel iets meer aandacht te
worden besteed.
Resteert de uitspraak van de jury,
die met algemene stemmen „niet
schuldig" uitsprak met alle gevolgen
van dien. ... L.

voor Zandvoort door het Rijnland
Het blijkt dat in Duitsland veel bc»
langstelling bestaat voor Zandvoort.
Niet alleen voor Zandvoort als bad»
plaats maar ook voor Zandvoort als
bezitter van het Cjrcuit.

Dit is in het kort gezegd de erva»
ring die de heer C. J. Limmen, exploi»
tant van het restaurantbedrijf in de
watertoren, en de f heer M. Webcr,
voorzitter van de Zandvoortse Han»
delsvereniging, hebben opgedaan tij»
dens een rondreis in \Vest*D^litslflnd.
Met sppclaal daarvoor samenge»
steld . ..fotomateriaal hebben deze
Zandvoortse .ambassadeurs' reisbu»
rréaux en autobuspndernemingen in
verschillende Duitse steden afgereisd
teneinde "de badplaats in het middel»
punt van de belangstelling te brcn*
gen.
•Dit nu schijnt wonderwel gelukt
te zijn, getuige 't enthousiasme waar»
mee zij zijn ontvangen.
In dit verband kan worden opge»
merkt dat de K.L.M, reeds 'baanbre»
kend werk had verricht door ver»
schillende directeuren van de voor»
naamste reisbureaux naar (Holland
uit te nodigen. Bij het bezoek dat
hierop volgde is men ook in Zand»
voort geweest.
Weliswaar kende men Zandvoort
dus en was men soms,-herhaaldc ma»
len hier geweest, maar het met zorg
vervaardigde reclame=materiaal miste
toch zijn uitwerking niet.
Een van de grootste ondernemers
in Düsselclorf wilde zelfs een film
van Zandvoort hebben die verschil»
lende malen zou kunnen worden ver*
toond.
De reis was juist op tijd begonnen,
daar de meeste reisbureaux hun pro*
gramma voor het aanstaande seÏ7oen
vrijwel klaar hadden en per l Febr.
Hoewel in mindere mate, was dit zouden beginnen met hun reclame*
ook het geval tijdens de getuigen» campagne. Zandvoort kon dus nog
verklaringen van de gangster Regan worden ingelast.
Bezocht werden o.a. München,
(Wiim van der Moolen) Mrs Hut»
Düsseldorf, Duisburg,
chius (Jans van Duijn) en van Fleet Gladbach,
Hamborn.
(Jan Lubbers).
Ook voor het circuit 'bleek veel be*
De millionnair 'Wihitfield van Piet
Herfst was o.i. niet overtuigend, de langstelling te bestaan. Er zijn vele
handschriftkundige van Rie Bos iets motorclubs die op racedagen graag
te nadrukkelijk van dictie, waardoor naar Zandvoort zouden komen.
Binnenkort hopen de heren Lim*
het natuurlijke in 'het spel verloren
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Krooriprinses Beatrix wordt morgen 15 jaar.' Hjerboven ziet u een van de
laatste opnamen,van haar. _
(Foto Cas Oorthuys).

men en Weber een tweede reis te
ondernemen, daarna staat een der»
gelijke tocht naar België en Luxem»
burg op het programma. Ook op
Zwitserland heeft men het oog laten
vallen. Uit deze landen komen ech*
ter meer particuliere wagens dan
bussen.
Er ligt nog een groot arbeidsveld
braak, aldus een van de twee rei/i»
gers, zo groot dat de overweging ge»
wettigd is of reclame op deze wijze
voor Zandvoort niet op een bredere
basis dient te geschieden.
Het initiatief mag in ieder geval
met ere genoemd worden!

Verbouwing van restauratie
tot woningen
De Ned. Spoorwegen hebben 't plan
de voormalige restauratie in hef sta:
tionsgebouw tot twee woningen te
verbouwen. Waarschijnlijk zullen de
woningen nog dit jaar gereed komen.
Zij zullen bevatten huiskamer, twee
slaapkamers en een keuken.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

w&t
Een samenloop van
omstandigheden heeft
in Engeland een vrij
grote opwinding ver:
oorzaakt rond de eye»
cütie van de 19:jarige
Derek Bentley. Deze
werd tot de doodstraf veroordeeld
wegens medeplichtigheid aan moord,
Een verzoek om giatie werd afgewe:
zen omdat de minister van Binnen:
landse Zaken geen termen aanwezig
achtte dit verzoek aan Koningin Eli:
sabeth voor te leggen. Het algemeen
rechtsgevoel werd hierdoor niet be:
vredigd en een grootscheepse actie
ontstond om deze gratie alsnog te
forceren. Een groot deel van het La»
gerhuis (tweede kamer) trachtte zich
voor de zaak te spannen en discussie
uit te lokken. Dit echter kon niet wor:
den toegestaan daar het discussiëren
over het vonnis eerst mogelijk zou
zijn na uitvoering ervan....
Hier heeft men een van de staaltjes
van wetgeving en traditie, op een ge:
geven moment bijna absurd, maar
desondanks — zoals bleek — onaan»

tastbaar. Zeker in een land als dat
van onze overburen. Ingrijpen van
het lagerhuis bleek dus onmogelijk en
Bentley werd inderdaad opgehangen,
De formaliteit, het consequent vast:
houden aan de regel (hebben we de
Duitsers niet verfoeid om hun Befehl
ist Befehl?) krijgt hier een nogal aan:
vechtbaar karakter. Niet zozeer de
vraag of de beklaagde gratie zou heb:
ben verdiend, dan wel de onmogelijk:
heid om het doormalen van de wette:
lijke apparatuur te onderbreken als
een leven op het spel staat springt
hierbij in het oog.
Discussie toegestaan na de exe:
cutie....
Indien ooit de spreuk: de letter
doodt enz
van toepassing was
dan wel in dit benauwde conflict fus*
!>en het gevoel voor redelijkheid en
de gebondenheid
aan wat men
eeuwen lang reeds als traditie en re:
gel had aanvaard. Op beslissende
momenten blijkt dit laatste veelal Ie
winnen.
De laatste faze van het ordegevoel,
de verstening, is dan wel zeer nabij.

Afd.|Zandvoort van „Volksonderwijs"
. hieldijaarvergadering
In de Woensdagavond gehouden jaar»
vergadering van de afdeling 'Zand:
voort van „Volksonderwijs"' wees
voorzitter A. de la Court op de ver»
heugende groei van 'hete aantal V.O.»
leden in 1952 van 130.126 tot 136.838
(netto»voortuitgang 6.712 ot ruim
5%).
De notulen leverden weinig com*
mcntaar van betekenis. Anders -ging
het met een der ingekomen stukken
(een afschiltt van een adres aan B.
en W. v. Zandvoort, verzonden door
de oudercommissie der Karel Door*
manschool in verband met de benoe»
ming van een hoofd aan deze school
in de vacature Werkhoven.) Hierover
liepen de meningan nogal uiteen. De
overige ingekomen stukken passeer*
den in een vlot tempo de revue.
Na de verslagen van de Algemene
Vergadering (de heer )H. van Schie),
van de Kascommissie (de heer H. v.
Ekeren) en van de penningmeesteres
(mej. C. van Son), werd het huishou*
delijke gedeelte afgebroken, om de
heer Mr A. Merens in de gelegenheid

te stellen, een interessante en leerza»
me, door hem zelf opgenomen film
van een met enige vrienden gemaakte
kanotocht langs de Donau van Ulm
tot Boedapest te vertonen, waartoe
hij zich op -verzoek gaarne bereid liad
verklaard. Na afloop werd hem daar»
voor dan ook een bijzonder woord
van dank gebracht.
Na het jaarverslag van de secreta»
ris, de heer H. van Leendcrs, werd
zonder veel discussie het voorstel tot
contributie»verhoging aangenomen.
In het bestuur werden de periodiek
aftredende leden, de 'heren J. de Boer
en H. -van Sc'hie, herkozen, waarna
de heer Sterrenburg de voorzitter
dank bracht voor de door hem ver»
richte arbeid en zijn goede leiding.
Besloten werd nog deel te nemen
aan de verkoop van „Volksonder»
wijs"*loten. Er volgde nog een korte
bespreking over een te vormen to»
neelgroep voor propaganda»avonden.
Daar niemand zich voor de rondvraag
opgaf, sloot de voorzitter deze vrij
laat eindigende vergadering.

Het werkloosheidsprobleem in Zandvoort
Werkloosheid is — behalve iets treu» kende werkgelegenheid voor zijn in* gewerkt, waarbij men zeer ongebrui*
kelijke werktijden heeft. De eerste
rigs voor de betrokkenen — niet al* weners zorgdragen.
leen een landelijk probleem, maar . Me" \s afhan.kelijl5 ,van Ife arlem, tram* en treinverbindingen zijn hier*
,
. ...
j
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Amsterdam en m mindere mate van op — althans voor Zandvoort — met
ook — en in bijzondere mate — een -•
- tocht
Umuiden.
ingesteld
terwijl de
per fiets
plaatselijke aangelegenheid.
Zandvoort is een badplaats, zodat juist weer te groot is. De vraag is of
In de 'Nieuwjaarsrede van Burgc* het dorp als zodanig is afgestemd op hier inderdaad verbetering in te bren*
meester van Fenema werd gesproken het badbedrijf en alles wat hiermee gen valt.
, ,.
, , ....
.
m verband staat. De ontwikkeling
En dan is er natuurlijk die andere,
van een daling van het cijfer der yan ,Zandvoort is eigenlijk de ont* ingrijpende oplossing: Emigratie. Dit
werklozen in Zandvoort. Inderdaad is wikkeling van het hotel* en pension* is echter een aangelegenheid' die door
dit cijfer (Dec. 1952) lager dan een wezen, afgestemd op het tourisme.
de betrokkenen zelf moet worden
jaar tevoren; over 't algemeen moet
Deze ontwikkeling zal echter waar* aangesneden en waarop de overheid
, ,
' ,
.. .
schijnlijk uiteindelijk van weinig in» geen overwegende invloed wil uitoe*
men echter spreken van een stygmg yloed £ yn
,het werkloosheidspro* Tenen, hetgeen - gezien het persoon*
in de loop der jaren.
'bleem
'
• Zandvoort.•
-- •karakter van deze
•
• — volko*
in
lijk
zaak
Welke factoren spelen bij de werk*
men begrijpelijk is. In dit verband
worden medegedeeld dat '52 wat
loosheid in Zandvoort een rol'?
Oplossingen ? kan
betreft het aantal emigratie*aanmel*
Om op deze vraag enigermate een
antwoord te kunnen geven hebben Wat, zo hebber, wij gevraagd, zou %*™**n£*%*£^™ï£$£
eventueel een geneesmiddel zijn te* /U" . toen uit Zandvoort vertroKken
wij ons gewend tot de directeur van gen
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, alle . gdevall
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de werkloosheid' in de badplaats? c-n„ m v."Jwel
zun. hzij
het Arbeidsbureau te Zandvoort, die * In de ee rste plaats kan men zeggen da" m de vreemde goed op hun
ons gegevens verstrekte waarop wij een stevige bouwnijverheid; de per* Pootjes terecht gekomen Dit stemt
de volgende beschouwing baseren.
spectievcn in dit opzicht zouden dan tlus tot §rote tevredenheid.
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verschillende beroepen met kleinere leserve word't ontvangen.
„^
„ nffriik arbeidsterrein voor
•mntalleii
Industrie en tourisme immers "/ijn ,. Lc,n hcl
Belangrijk
arDeiasterrem voor
Opvallend is het vrij grote percen* twee dingen die elkander slecht ver» ^or ^%rotf re~ïa ie ongevL
tage bouwvakarbeiders. Van het al dragen. Onlangs nog heeft burge» ^„^*""JSdvôort S n«
of niet bouwen in Zandvoort zijn Ve, hl
meester van Fenema opgemerkt dat -°° ^Ltai op 60 T 65 geschat.
len afhankelijk. Toen in 1952 vrij deJ m principe met veel voelde voor ^ o r u u alc aanlal °P ou OJ *>
veel gebouwd werd, vertoonde hef
vestiging van industrieën in 'Zand»
Zandvoortse werkloosheidscijfer dan voort - Dit IS' /oals W Ü reeds °P'' Dit z V n dan enlge kanten die zich
ook een daling Deze daling was ove» merkten, begrijpelijk omdat een bevinden aan het werkloosheidspro»
riocns mede te danken aan het af» groeiende
industrie z'n stempel drukt bleem in Zandvoort, een probleem
vloeien van een aantal gercpatrieer* nief:
°P een plaats; een stempel dat juist dat betrokkenen en overheid vele
den, terwijl natuurlijk ook factoren x n welkom
is voor een streek die zorgen baart. iHoe dit grote sociale
die'minder voor de hand liggen en 'J 2 ast e n recreatie tracht te ver* euvel uit de wereld moet worden ge*
niet altijd! naspeurbaar zijn' hun" in* schaffen. In dit opzicht zijn dus, de holpen, daarover zijn vele theorieën.
vooruitzichten twijfelachtig.
Dat echter geen middel om een op»
vloed doen gelden.
lossing te bewerkstelligen onbeproefd
Gelukkig is ook, de maand Januari
Een derde o.i. zeer belangwekkcn» zal moeten worden gelaten, daarover
de daling blijven a'anhöudcn zodat 't
werklozencijfcr thans rond 230 be* de kwestie is die van het vervoer. De zijn velen het eens. Moge dit besef
tram» en treinverbindingen van en ertoe leiden vele naargeestige me»
draagt.
naar Zandvoort spelen een rol. (Het ningsverschillen van ondergeschikt
n.l. dat in de industrie in Umui» belang wijken voor de grootst moge»
Zan'dvoort is afhankelijk blijkt
den bijv. eventueel nog wel werkge» lijke samenwerking in de praktijk.
Zandvoort zelf kan, zoals bijna van» legenheid te vinden -zou zijn. Hier Dan zou — zij het niet alles — toch
zelf' spreekt, niet voor een toerei* wordt echter met ploegensystemen al veel gewonnen zijn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Instituut
voor Arbeidersontwikkeling

Spreekuur Burgemeester
De ondergang van Pompei
üe burgemeester van Zandvoort /al
in plaats van op 4 Februari op
Vrijdag 6 Februari a.s. spreekuur 't Was helaas een heel slecht bezoch* en verwoestender dan die van 63. De
houden.
te avond, welke het Inst. v. Arb. top van de Vesuvius moet in z'n ge=
heel zijn weggeslagen, diepe duister»
Ontw. gisteren had georganiseerd. nis
als van de nacht, omhulde het ge*
BEKENDMAKING
Dit was te meer jammer, omdat het
Burgemeester en Wethouders van een zeer goede was, zoals het Insti* bied en onder de meest angstaanja*
gende aardschokken, die gebouwen
Zandvoort brengen ter openbare ken»
nis, dat van 2 .Februari 1953 af gedut tuut er al '/.o vele heeft georganiseerd. deden ineen storten, viel als 't ware
het bovenste 'gedeelte van de Vesu*
rende 2 weken ter secretarie voor
hield de heer P. Spronkers, vius op de stad. 'Herculaneum en an*
een ieder ter inzage ligt het ontwerp uit•Ditmaal
een lezing over Pom* dere kleinere plaatsen ondergingen
van een aan de woningbouwverem* peï, Amsterdam,
de Italiaanse stad aan de het zelfde lot. Tot in een omtrek»van
ging "„Eendracht Maakt Macht", al* Golf van
Napels, welke in het jaar 15 km was het gebied bedekt met
hier, te verlenen tijdelijke vergunning 79 n. Chr.
volkomen verwoest en een- laag steen en puin, die een dikte
als bedoeld in artikel 20 van de We* door een uitbarsting
de Vesivius bereikte van 6 a 7 m. Bij die catas*
deropbouwwet, voor het 'bouwen van onder puimsteen en asvan
bedolven werd. trophe moet ook het aanzicht van de
60 woningen op het terrein gelegen
Ongeveer 1000 j. v. Chr. moetenVesuvdus totaal zijn gewijzigd.
ten Zuiden van de Dr C. A. Gerke* zwervende
op zoek
Het heeft vele eeuwen geduurd
straar'en ten Oosten van de Tolweg, naar nieuwevolkstammcn,
de Golf voor men er toe overging de bedol*
alhier, kadastraal bekend gemeente v. Napels zijnwoonplaatsen,
gevaren en ven steden op te graven.
Zandvoort, sectie A nr 4153 (ged.J daar een rijk en binnen
vruchtbaar land ge*
Charles de Bourbon, vorst uit het
waarbij zal worden atgeweken van 'i vonden hebben. Deze
vcs* Spaanse huis, gaf er in 1734 de eer*
ter plaatse vigerende Uitbrcidings* tigden zich daar en nastammen
verloop van ste stoot toe, nadat men door een
plan. in onderdelen.
pl.m. vijf eeuwen waren verschillen* toeval ontdekt had, dat er diep on*
De eigenaren der aangrenzende en de
nederzettingen uitgegroeid tot der het aardoppervlak huizen en an*
nabijgelegen gronden en andere be* welvarende
steden, met een cultuur, dere gebouwen verborgen lagen.
langhebbenden worden gedurende welke nog heden
ten dage, door op*
Men kende toen natuurlijk niet ten
bovenvermelde termijn van ter*visie* gravingen en wetenschappelijke
volle de omvang van de ramp, die dit
legging in de gelegenheid gesteld be* derzoekingen, meer en meer aan on»
het gebied getroffen had.
«waren tegen 'het verlenen van de daglicht komt.
Door talrijke vondsten, zoals be*
gevraagde vergunning bij burgemees*
Zo waren Pompei en Herculaneum
..papyrusrollch en gebruiks*
ter en-wethouders van Zandvoort in de twee meest bekende steden fn de schreven
en kunstvoorwerpen, kwam men
te dienen.
omgeving van de Vesuvius. Vooral langzamerhand achter de tragische
Zandvoort, 28 Januari 1953
Pompei" moet een zeer schone stad waarheid.
Op het ogenblik werken ongeveer
Burgemeester en wethouders geweest zijn, met naar schatting
25.000 inwoners. 'Vele rijke Romei* 300 man aan de opgravingen onder
voornoemd,
nen hadden bier fraaie buitenhuizen Franse leiding. Door reconstructie en
De burgemeester, -van Fenema met
zuilengangen en monumentale combineren van de diverse ontdek*
De secretaris, W.- Bosman
ontvangzalen. De stad kende ook bad* kingen, heeft men thans — naar men
huüen en zweminrichtingen met in* aanneemt — een vrij getrouw over*
genieuze systemen, welke op onze te* zicht van deze grootste natuurramp
gemvoordige centrale verwarming aller tijden gekregen.
ZONDAGSDIENST
leken.
Pompei' bezat vele fraaie gebouwen,
DOKTOREN:
In het jaar 63 n. Chr. had een eer* tempels, badhuizen en zelfs kazernes.
Dr J. van der Meer, Julianaweg la ste aardbeving plaats, tijdens een Prachtige mozaieken en fresco's zijn
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499. voorstelling, waarin niemand minder blootgelegd. Aan de hand van licht*
Keizer Nero als 'zanger optrad. beelden gaf de spr. hier een zeer
Van Zaterdagmiddag l uur t.m. dan
was een liefhebber van muziek goede 'kijk op.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor (Nero
en zang). Terwijl de kunstminnende
Drie*vijfde deel van Pompei' is
spoedgevallen s/v.p.).
keizer zong, begonnen de huizen te thans uitgegraven en nog steeds «aat
schudden en vele gebouwen stortten men verder. Meer en meer vullen de
WIJKZUSTER:
Toen na verloop van tijd de rust musea zich met de gevonden kunst*
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19, in.
was weergekeerd en de mensen, die schatten, d'ie een niet onbelangrijke
telefoon 2306.
gevlucht waren, terug kwamen, ont» bijdrage vormen in de kennis van de
popte zich ook die merkwaardige cultuur der vroegere tijden.
drang om — ondanks de gevaren, die
Heeft men veelal een hoge dunk
onmiskenbaar waren — tóch te blij* van het hedendaagse beschavingspeil,
PREDIKBEURTEN
ven en de schade te herstellen. Dit vooral op het gebied van de techniek,
gebeurde ook. Men bouwde de stad dergelijke vondsten en ontdekkingen
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
weer op en men leefde verder. Tot* tonen aan, dat de culturele ontwik*
Zondag l Februari
dat in het jaar 79 n. Chr. andermaal kelina van vroegere volkeren niet gn=
• 10 uur: Ds C. de Ru.
een aardbeving plaats vond, heviger ring is geweest!
iH.W.
7 uur: Dr R. B. Evenhuis, pred. te
Amsterdam.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag- -l-Februari- - 10.30 uur: Ds J. Heidinga van'Haar*

t!

Het Strandschap in 1952
In een verslag over de verrichtingen
van het Strandschap in 1952 wordt
een overzicht gegeven van het aan*
tal overtredingen van de ordemaat*
regelen op het strand. Over het al*
gemeen liep dit aantal terug zoalo
uit onderstaande tabelletje blijkt.

voor uitbreiding der kampeer*gele*
gcnheid benut zou kunnen worden,
werd besloten de raad te berichten,
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
dat het bestuur voorshands niet de
hoek Emmaweg
mogelijkheid aanwezig acht om uit*
Zondag l Februari
breiding te geven aan de gelegenheid
10 en 5 uur: Ds J. Mulder van
tot kamperen, maar dat voortdurend
'Heemstede.
aandacht aan dit vraagstuk zal wor*
'52 '51 '50 den geschonken.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Verbod baden en
• zwemmen ........ 136 175 452 Venten met lectuur op het strand.
Dinsdag 3 Februari
2
8 uur: Samenkomst in „Ons 'Huis" Colportageverbod ' é ..
Ter uitvoering van het in 1951 in de
Verbod berijden " van
Spr.: J. W. van Zeijl.
verordeningsordemaatregelen opgeno*
het strand met -voer*
men Colportageverbod heeft de voor*
tuigen
l
30
25
zitter van het Strandschap op 3 April
Zondag l Febr. 9.45 u. Radiotoe*
gedragingen in
1952 dit verbod van toepassing ver*
spraak (op 402 m) door Dr. J. P. van Verbod
strijd
met
de
*
eer*
klaard op
Praag van het Humanistisch Verb. baarheid
2
7
5
1. de Strandweg;
Onderwerp „Penicilline en de atoom* Verbod dragen van een
2. het gedeelte van de Boulevard de
bom".
zwembroek bekend
Favauge vanaf de Strandweg tol
als „driehoekje"
11 9 —
de Zeestraat;
152 221 482 3. het
gedeelte van de Boulevard Pau*
INGEZONDEN
lus Loot vanaf de Strandweg tot
Knmperen.
de Thorbeckestraat;
Zandvoort, 27*1*53. Van de gemeenteraad van Zandvoort 4. het gedeelte van het openbare
binnen, om een
strand, gelegen tussen de kilome*
Gisterenavond zat ik dringend ver* kwam het verzoek
in te stellen naar de mo*
terpalen 65 en-67 (de op dit gedeel*
legen om enige postzegels, ihet was onderzoek
tot uitbreiding van de
te van het openbare strand uitko*
7.30 uur. Aan het postkantoor en aan gelijkheid
vampeergelegenheid 'binnen het ge*
mende trappen en strandafgangen
het station hangen automaten, maar bied
van het Strandschap.
hieronder begrepen);
geen van beiden leverden postzegels
"Zoals in het verslag over 1951 reeds en voorts bepaald, dat dit verbod
van 10 cent.
Daarbij is 'het zo donker bij het werd gereleveerd, jwacht het bestuur slechts zal gelden van l Mei tot l
station- dat men niets waar kan nc* met een beslissing omtrent het toe* September en wel tussen 10 uur dcô
laten van het1 kamperen op het Zui* voormiddags en zonsondergang.
men. K-unnen deze automaten niet bij delijk
strand , totdat het ontwerp* De verordeningsordemaatregelen werd
de lantaarn geplaatst worden?
facet=streekplan voor Kcnnemerland* op 5 Juni 1952 aangevuld met een be*
Hopende dat de aandacht hierop Zuid
gereed is. Daar binnen het ge* paling, welke het mogelijk maakt, van
gevestigd wordt, zodat er eindelijk
bied van het Strandschap geen ander het Colportageverbod ontheffing te
eens -verbetering in komt, tekent
met dank voor de plaatsing, terrein aanwezig , is, dat eventueel verlenen.
J.C.R.'

BURGERLIJKE STAND

V.V.D. hield
ledenvergadering
De afd. Zandvoort van Volkspartij
voor Vrijheid en 'Democratie hield
Donderdag 29 Jan. in hotel Keur een
goed bezochte ledenvergadering. We*
gens periodieke aftreding van enige
bestuursleden vond! een bestuursver*
kiezing plaats waardoor de samen*
stelling van het afd.*bestuur als volgt
werd: Voorz. G: Tates, vice«voorz.
Joh. C. Jung sr, secr. L. J. Bretire, 2e
secr. Mevr. C. Stemler*Tjaden, penn
J. de Jong, 2e penn. G. H. Pool. Le°
den H. de Jong, 'E. Keuf, M. W,
Schörn. Uitvoerig werd van gedach*
ten. gewisseld over de komende Ge*
meenteraadsverkiezingen. In principe
werd besloten een actieve politiek te
voeren in het "algemeen 'belang van
Zandvoort, waarbij men de belangen
van de middenstand een voorname
plaats wil doen innemen.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdagavond 6 Februari hoopt de af*
deling Zandvoort van de N.C.V.B.
weer bijeen te komen in de nieuwe
consistorie der Ned. Herv. Kerk.
Spreekster voor deze avond is me
vrouw Ir M. Waarden'burg*Lindeijer
uit Haarlem; haar onderwerp is „Iets
over de vrouw in 't gezin en in 't be*
roep". Belangstellenden zijn hartelijk
welkom.

Christelijke schoolbesturen
in botsing
Het conflict rondom de kleuterschool
aan de Brederodestraat heeft een der*
gelijke wending t genomen dat een
schikking in der minne niet meer te
verwachten valt.
Deze school weid geleid door een
— inmiddels uiteengevallen — over*
koepelingssbestuur dat samengesteld
was uit bestuursleden van Juliana*
school en Wilhelminaschool.
Bij deze beide scholen bestond het
plan om tot de gezamenlijke oprich*
ting van een nieuwe kleuterschool
over te gaan. Deze zou in de buurt
van de Wilhelminaschool worden ge*
sticht, over welke plaats aanvanke*
lijk een accöord was bereikt. Bc*
stuursleden van de Julianaschool her*
riepen echter deze goedkeuring. Door
d'eze kwestie mengde zich toen een
andere n.l. dé toestand van de kleus
tcrschool aan de" Brederodestraat die
te wensen scheen over te laten. Aan
de burgemeester werd door een aan*
tal ouders een klacht gericht. 'Deze
liet een rapport maken door Publieke
Werken, welk rapport inderdaad de
toestand van de kleuterschool aan de
Brederodestraat onbevredigend noem*
de.
Hierna werden. ,de. leerlingen. van
deze school tijdelijk 'in"*de Wilhèlmi*
naschool ondergebracht (ongeveer
100). Een ander''deel (ong. 15) bleef
in de school aan de Brederodestraat.
Door een aantal bestuursleden van
de Julianaschool werd deze over*
plaatsing kennelijk beschouwd als
een „annexatie" door de Wilhelmina*
school. De botsing heeft o.m. tot ge*
volg gehad dat 2 leden van het Juli5
anaschoolbestuur zeer onlangs voor
hun functie bedankten, n.l. de heren
A. C. Reuijl, voorzitter en de heer
C. Kuyper. Tot een boedelscheiding,
van het interieur van de kleuter*
school aan de Brederodestraat werd
besloten.
Ten aanzien van de gezamenlijk
geëxploiteerde school in Plan Noord
wordt naar een oplossing gestreefd
door instelling syan een commissie
van arbitrage.
^
De Wilhelminaschool zou voorts
overgaan tot de stichting van een
eigen kleuterschool.
De kern van het conflict, dat ge*
paard ging met bepaalde kleinheden,
moet waarschijnlijk in de eerste
plaats worden gezocht in de tegen*
stelling tussen de Gereformeerde en
Hervormde stromingen in onxe ge*
meente.

Wie helpt?
Ik heb erg behoefte aan kleertjes
voor een jongetje van IV» jaar en
een jongen van 6 jaar. Alles wordt
gaarne afgehaald.
Zr-. van Zeijl.
Regentesselaan 3.

Do avontuurlijke rots

23—29 Januari 1953
GEBOREN: Michael Adrianus, zoon
van A. A. Vork en H. J. Reijer;
Catharina Johanna, dochter van A.
Paap en C. J. Uiterwijk; Mariëlla,
dochter van A. J. Koper en E. A.
Vossen; Arnoldus, zoon van A. van
Sluisdam en E. T. Westendorp.
O'NüERTROUWD: P. Keur en S. C.
van Salingen.
OVERLEDEN: E. G. Coster, oud 82
jaar, gehuwd geweest met M. van
der Graaf.

Afschuwelijke

situatie

Mijnheer en mevrouw gingen uit.
't Had heel wat voeten in de aarde
gehad. Mijnheer wilde dat mevrouw
„ook eens iets had'". (Ze had genoeg,
maar dat wist hij niet). Mevrouw had
bezwaren: „Hoe met Kareltje?"
„Ach toe, zeg! Vraag 'Miesje of ze
op komt passen".
Miesje kwam en ze bracht haar
zusje mee. Ze vond 't een beetje
naar, zo alleen in een vreemd huis.
AI was Kareltje er dan ook. Maar
Kareltje was pas anderhalf en dus..
„O ja, natuurlijk is 't goed. Is ook
veel gezelliger voor je, kind!" Mc*
vrouw ging alles aanwijzen: „Kijk'es,
meisjes: de thee staat in de muts,
daar staan koekjes en de koffie (in
_de 'keukenkast, derde plank van bo*
ven, vierde bus van links) moet nog
gezet worden. Ik doe meestal drie
lepels in de filter. Boeken vinden jul*
He in de kast, als je zin in lezen hebt
en e h . . . . als Kareltje mocht huilen,
moetsie waarschijnlijk een plasje....
Niet naar beneden halen, hoor!"
Mijnheer deed' er ook 't zijne bij.
Een pakje cigaretten: „Hier, jonge»
lui, roken jullie maar een cigaretje!"
Mevrouw stond al in de gang. Ze
kwam ijlings terug.
„Ja.... jullie zullen misschien den*
ken: wat een zeurk'ous — maar wil*
len jullie voorzichtig zijn met het
kleedje op het kleine tafeltje? Moet •
je zien, hoe prachtig haakwerk dat
is!"
't Was inderdaad prachtig. De bei*
de zusjes wedijverden in enthousias*
me.
„Gompie, wat mooi!" zei Miesje-;
zusje.
„O, mevrouw.... wat een pracht*
stuk", zei Miesje.
Alle drie keken ze vertederd naar
het haakwerk en,mijnheer riep bij de
voordeur: „Kom nou!"
Mevrouw lichtte nog even toe, in
telegramstijl: „Van tante Toos ge*
kregen vóór ze emigreerde — ik vind
't zelf zo magnifiek — ben er erg zui*
nig op — dus jullie passen wel op
voor koffievlekken of zo iets, hèV
Nou, dag
!" (Mijnheer stond al
'buiten).
Toen de meisjes alleen waren, zei
Miesjes zusje: „Zullen we 't kleedje
maar liever weghalen?"
„Ben je gek, meid, dat is zo-onge*
zellig, laten we maar uitkijken''.
'Het werd een gezellige avond. Er
was nog een hoorspel ook.-.De* thee
was lekker, de koffie was lekker, de
koekjes waren lokker en Kareltje lag
lekker te slapen. Totdat»ie kreunde
en nadrukkelijk zei: „Ombie.... ug
krrrr
!"
De meisjes keken elkaar aan „Zou*
ie
?" Miesje knikte.
- „Konvrriee",- zei.zet „Laten we gaan
kijken
als er maar een potje is.
Nee.... laat je cigaret nou beneden,
begint het schaap misschien van te
hoesten.-..."
Kareltje werd geholpen. Een schat*
tig ventje. Leuk joch
kijk es,
wat een 'krullen! De zusjes bleven
heel lang boven. „Zo, Kareltje en nu
weer slapen, hoor!"
Ze kwamen de kamer in. Zo dat
was dat.
„Meid!" (Miesje maakte haar zusje
werkelijk aan 't schrikken). „Kijk es.
daar....!" >Het peukje cigaret was
van het asbakje gevallen en 't had
een gat, zo groot als een gulden, in
het kleedje van tante Toos gebrand.
Van dat ogenblik af was de avond
niet zo gezellig meer.
De meisjes waren beslist verslagen.
„Als f> je er iets op legt, zie je er riiets
van!"zei Miesjes zusje naar waarheid.
„Kan je niet doen en zeker niks
zeggen!"
Mijnheer en mevrouw kwamen
thuis. (Voorlopig lag er een boek op
het brandgat). Aan de'gezichten yan
de babyssitters kon iedereen zien,
dat er een ramp gebeurd was.
„Jongens, wat is er.... is er iets
met Kareltje?"
„Nee, mevrouw. ..." (iHet gat werd
zwijgend onthuld).
„O, gut
is dat schrikken, ik
dacht werkelijk, dat er iets met het'
jong&ke was
Tja
't is jam*
mer. Maar jullie zullen 't wel niet
expres gedaan hebben....!"
En dat was zo.
MOMUS.

WATERGETIJDEN .
Febr.
1
2
3
4
5
6

HW LW HW LW ' Strand
berijdbaar
5.13 12.— 17.20 24.- 9.00*15".30
5.42 12.30 17.50 1.— 9.3045:30
6.11 13.— 18.20 1.30 10.00*16.30
6.41 13.30 18.53 2.- 10.30*17.00
7.14 14.— 19.30 2.30 11.00*17.30
7.52 15.— 20.10 3.- 12.0048.00

7 8.34 15.30 21.— 4.- 12.30*19.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

WEEK-AGENDA
Monopole
Zaterdag 31 Jan. 8 uur: film .".Waar
is mijn kind?"
-' -'
Zondagmiddag l Febr. 2.30 uur: film
„•Doornroosje".
_ \_
Zondag l Febr. 8 uur: film I.Waar. is

Sportweek-comité
vergaderde
Het Sportweekscomité heeft de moed',
om de Sportweek dit jaar doorgang
te doen vinden, nog niet opgegeven.
De moeilijkheden met terreinen en
financiën zal men alsnog trachten op
te lossen. Wellicht is een Sportweek
op bescheiden .schaal te verwerke*
lijken.

Mensen en zaken

mijn kind?"

.

•»." „ ~, "

Maandng 2 Febr. S uur: idem:1.4 ,Dinsdag 3 Febr. 8 uur: 'film ,,Muiterij
47. Manuel en Raratsus slopen rond en toen ze ge*
rucht hoorden, kropen ze vlug onder de divan. Nau*
welijks lagen ze daar stil, of een valluik in de muur
week naar -voren en de Raaf 'verscheen met een
ijzeren kistje in zijn poot. Raaf stak licht op, ging.
in zijn makkelijke stoel zitten en -ging met welgeval*
len de schatten- bekijken, die in het kistje waren.

48. ~* „De moeite waard", kraste hij. „Een ring van
hoge waarde. Bijna zo mooi als het collier -van de
feeënkoningin, dat ik jaren geleden kaapte. 'En heel
wat mooier dan dit gouden horloge, dat ik bij de
mensen weggenomen -heb. Jonge, jonge, je bent rijk,
kerel, rijk ben je, ontzaggelijk rijk en niertiand weet
er iets van".

op het Goudschip".

-':-~***

Woensdag 4 Febr. 8 uur: idemji--.-/Stadsschouwburg, "Haarlem • 'v\
Zaterdag 31 Jan. 8 uur: De Hoofd*
stad Operette met „Geschichten
aus dem Wienerwald".
Zondag, l Febr. 2 en 8 uur; idem.

PALTHE

CHEMISCH REINIGEN 1 « VF.RVE:'

Met grote blijdschap geven wij ken»'
nis van de geboorte van ons zoontje'
en broertje
A'RNOLDUS
k
Fam. A. v. Sluisdams
,
Westendorp
Yvonne
Marijke
GOED TEHUIS gezocht
Zandvoort, 25 Januari 1953
voor jong hondje, 10 wk.
Vondellaan 22 bov.
Stationsstraat 5.

In ons filiaal
HALTESTRAAT 32,

"-K

Vraagt

Vertegenwoordiging
voor Zandvoort
liefst textielbaak.
Brieven aan PALT'HE, Camplaan 38,
telefoon 34282, iHeemstede.

Gezelligheid in Uw woning
Vraagt onze monsterboeken Bahang.
- Linoleums, Tapijten, Lopers,
Gordijnstojfen, Cocostapijten en
lopers 50, 70, 100 cm.
Ledikanten — Matrassen — Dekens
Voor .het beleggen van winkels en
kantoren, keukens, badkamers, en/.
COLORITE-TEGELS
Alle dessins. Vraagt U eens vrijblij»
vend prijsopgaaf. '
Voor alle werkzaamheden staat vak*
kundig personeel te uwer beschikking
\Voninginrichtingbedrijf

L BALLEDUX en ZONEN

HALTESTRAAT 27=29.

TEL. 2596

Koopt uw

Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht
OPROEP voor een '

Ledenvergadering
op Woensdag 4 Febr. 1953
in ONS HUIS
Dorpsplein, 's avonds 8 uur
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Aankoop grond aan de Dr.
C. A. Gerkestraat van de
gemeente Zandvoort.
4. Bouw van 60. woningen aan
de Dr. C. A: Gerkestraat.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.
Namens het bestuur,
D. VAN DIJK, secretaris.
Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Bedrijfskleding

NETTE SERVEERSTER
gevr. S. Terol. Marnix van
St. Aldegondestraat 11.
Mevr. Elffers Zandv.l. 325,
Bentveld, vraagt voor de
morgenuren NET MEISJE,
pl.rn. 18 j., of WERKSTER.
Aanmelden s.v.p. na 4 uur.
Te koop gevr. ELECTR.
SPOORTREIN met rails,
ook afzonderlijk. Br. onder
no. 801 bur. Zandv. Crt.

WINKELHUIS
te Haarlem met overn. v.
«oedcren, pracht stand, een»
trum, RUIL'EN voor- grote
woning te Zandvoort.
Br. no. 802 bur. Zandv. Crt.

het BENSDORP-LEKKERLAND,
SINDS 1640

vindt U de grootste sortering Bensdorp chocolade en

suikerwerken. Om maar een paar voorbeelden te noemen:
Melkchocolade 2 stuks
van 0,-JO voor 0,25

Melkrepen
Naturel
Melk Hazelnoot

0.20, 0,15, en 0,10
0,20 en 0,15
0,20
Crème repen
2 a 0,25
Kindcrrepen
4 ia 0,25
Bfiches (Boomschors chocolade
per 100 gram 0,58
Nogabonbons
per 100 gram 0,45
Fantasie chocolade per 100 gr. 0,58
Nogablaadjes

per 100 gram 0,55

Noga staafjes
per 100 gram
Gevulde mocca flikken
per 100 gram
Rumbonen
per 100 gram
Poppenschuim
per 100 gram
Buttercreatn
per 125 gram
Tum-tucn
per 125 gram

0.40
0,35
0,40
0,22
0,25
0,25

Zuurtjes
groot of klein per 200 gram 0,30
Chocolade hagel

per 250 gram 0,Z5

Choc hagel melk per 200 gram 0,70

Nog steeds grote

OPRUIMING van
Winterhoeden

bij ELISABEIH DONYE
Pakveldstraat 30. Tel. 2739

Gevr. flinke WERKSTER
v. 3 ochtenden p.w. Aanm.
Verloting Zandv. Oper. Ver. 's avonds na 7.30 uur.
Fa A. v.d. Veld-Schuiten 935 1707 322 1313 445 1834 1811 Dr Gerkestraat 159
Manc'hesterjassen, *mouwvesten en 238 1639 603 1545 1181 433 1317
Welke onderwijzer wil jon* Eenv., niet te dure vacantiegelegenh.
sbroeken, Eng. Ieren blauw kepercn 1729
505 1934 324 1046 1941 1966
broeken, overalls blauw, khaki en 1119 1824 1635 786 853 374 1979 gen van 12 jaar BIJLES
wilte overalls', korte en lange stof»
2 1297 1109 1686 1737 1438 1477 geven in rekenen, schrijven, gevr. v. 1-15 Aug. in Zandvoort-Zuid
Ic/en? Br. no. 803 bur. Z.C.
lassen, enz. enz.
1381 834 1433 1008 1661.
(woning of zomerhuisje)
KRUISSTRAAT 12, TELEF. 2360 Prijzen af te halen bij ihet Wonder
NETTE WERKSTER gevr. voor predikantsge/in met zes kinderen. Brieven naar:
l dag p.w. Mevr. Slaap^van D. van der Plas, J. M. Kemperstraat 7, Utrecht.
Deze week reclame aanbieding van Zandvoort, Swaluestraat 9.
Doesburg, Brederodestr. 1.
FIJNE VLEESWAREN HUIS-, DECORATIE- EN
KEURIGE WERKSTER
WIST U
dat vanaf l Februari de
b.z.a. v. enkele ochtenden,
150 giam ROOKWORST , . . , 45 et RECLAMESCHELDEBSBEDRIJF
v.g.g.v.
Br.
804
Zandv.
Crt.
minimum
prijs
van behang f 0.56 per rol
ROOK WORST 100 gram . . . . 36 et
Haagse LEVERWORST 100 gr. 26 et
bedraagt
en
dat
beneden
deze prijs dan niet meer
koopt m'n BUFFET?
Kip's LEVERWORST 100 gr. 36 d Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 Wie
mag worden verkocht?
Groot, zwaar, donkerbruin
Burg:. Engelbertsstraat 22 en 54 eiken, pilaren. Prijs ƒ 100,=.
Nog l dag dus vanaf f 0,45 per rol
GLAS-ASSURANTIE
W. J. v. Zeijl. Regentesse»
Vanaf heden
weg
3.
HALTESTRAAT 37. TEL. 2891
Opruiming Borstelwerken
Te koop aangeb.:
<
FANTASTISCHE PRIJZEN' Enkele voorbeelden:
12 STRANDSTOELEN
•/.g.a.n. Te bevragen en te
Werkboenders
grootste maat 35 et.
Een EIGEN ELECTR. WASMACHINE! U kunt bij ons.sparen, terwijl U
bezichtigen bij L. H. van
Wasboenders
grootste maat 35 et.
electrisch wast.
Leeuwen, Nw. Ravenstraat
Cocos stoffers
.;.... grootste maat 60 et.
A E G. ELECTR. WASMACHINE met schakelaar en wringer
21 Bis A, Utrecht.
Potboenders
20 et.
ƒ 398,- of ƒ 5,50 p.w.
Gootsteenborstels
25 et.
Zondar wringer
"
ƒ 330,'- of ƒ "4,65 p.w.
VACANTIE*
Potboenders
15 et.
ELECTR. DROOGMx\CHINE ....,
ƒ 251,- of ƒ 3,60 p.w.
WONINGRUIL
Colum'bia bezems
80 et.
van
Soest
naar
Zandvoort,
Mastiekluiwagens . _.... „ . ;
110 et.
_
, Het verlangen .van iedere Huisvader.
v.a. 15 Juli tot pl.m'. 15 Aüg.
Luiwagens
80 et.
eerT PRIMA RADIOTOESTEt.' U ;kunfbij ons-sparen,-ferwijl.U luistertl Aangeb. heel vrij huis op
1
"TF
"E
"D
Tf
f\'
Jan
Snijerplein
7
'PHILIPS RADIO met visserijband,'afstemoog en aansluiting voor
goede stand, met garage en
V .Ea .IV V VJ Telefoon 2055
pick*up
"....-:
ƒ 295- of ƒ 4,85 p.w. zonnige tuin. M. Keij, Mo*
Alle andere typen leverbaar; zoals combinatiespicksup, wisselaar e.d.
lenstraat 53, Soest.
Toestellen voor Emigranten en voor de tropen!
NAAISTER heeft nog en*
PHILIPS PICKsUP
".-.., ƒ 98,4- °f / L25 P-wDHILIPS HOOGTE'ZON APPARAAT
ƒ 198,'- of ƒ 2,50 p.w. kele dagen beschikbaar. Br.
no. 805 bureau Zandv. Crt.
TELEVISIE
Het wordt steeds boeiender! Opera, Schouwburg, Cabaret, Actualiteiten,
NET WINKELMEISJE
etc. U ziet alles op de 'beste plaats in Uw eigen sfeer!
gevraagd.
STOFZUIGERS diverse merken
' vanaf ƒ 2,= p.w.
Kuneman, 'Haltestraat 33
Komt U eens kijken en luisteren?.
Het telefoonnummer in de
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U.
j.l. Dinsdag geplaatste ad*
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
vertentie van
RADIO
Kostverlorenstraat 7
Drogisterij
Blaauboer
TELEVISIE
Telef. 2534
Haltestraat 46
ELECTRA
was fout. Dit moet zijn:
bij

Fa J, v, d, BOS & Zonen

L j. KNOTTER!

De wens van iedere huisvrouw!

ALLEEN ZATERDAG:
WILHELMIENTJES
en ZANDMOPPEN
65 cent per 250 gr.
en CAKES 5 voor 48 et
COCOSKOEKJES,
GEVULDE KOEKEN,
CANO'S,
PRIMA APPELGEBAK,
GEBAKJES, enz. enz.
Bij ons verkrijgbaar:
„BOLLETJE";BESCHUIT

Fa, A, v,d, Mije & Zonen
Schoolplein 4 — Telef. 2467
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

JM'//"

f. H.

Tel. 2392
DOCH ALTIJD PRÏJS!
Aangezien wij plaats maken voor de enorme voorjaarscollectie xijn
wij genoodzaakt alle
,

WINTERMANTELS
op te' ruimen tegen HALVE

PRIJZEN

50°/o korting -«;^r 50°/o korting
Nieuwste modellen van deze winter!
DOET UW VOORDEEL
EN KOOPT NOG HEDEN!
Textiel- en Confectie Magazijn

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TEb. 2087
•
Eens klant
Grootste sortering. Steeds 't nieuwste
gewaarborgde kwaliteiten.
blijft klant

Slager GAUS

Heus, NU hoeft U'niet meer in Haar*
lem of Amsterdam Uw vlees te ko=
pen. \VTJ zijn beslist n i e t duurder,
en alleen Ie kwaliteit!

Afslag Varkens- en Rundvlees
Schoudercarbonade
f 1,50 Osselappen
ƒ 1,60
borstlappen
ƒ 1,80
Ribcarbonadc
ƒ 1,80
Haascarbonade
ƒ 1,90
Riblappen
'.... ƒ 2,—
Varkenslappen
f 1,55
Rosbief
-...'.... ƒ 2,20
Reuzel (bij vlees 250 gr. ƒ 0,30
Biefstuk
ƒ 2,50
Prachtige vaste Kalfslapp. 1,75
Biefstuk haas
J.... f 3,Blinde Vinken, 100 gr. ƒ 0,45
Gehakt li.o.h
ƒ 1,50
100 gr. echte Geld.gek.worst 28 et. Biefstuk Tartaar p. st. ƒ 0,-iO
Heden weer GELARDEERDE LEVER ' .
. .
SNERT 50 cent per liter
Op veler verzoek volop H on d en voer (kop vlees) 500 gram ƒ 0,75
Vraagt naar onze bekende
Kerkstraat 14
LUNCHPAKKETTEN
Telef. 2102

Laat nu Uw

Rijwiel
opknappen
tegen winterprijzen.
HET adres voor Uw Rijwiel
Zie tevens onze grote
collectie!

QV€&
VOOR

Gun Uzelf gerust eens een pretje op een
gewone door-de-weekse middag, want het
geld van De Gruyter's cassabons i's extra
geld, dat U naar hartelust besteden kunt
zoals U wilt. Voor elke tien gulden aan
cassabons, krijgt U al één gulden contant
uitbetaald, 't Is geen kunst en geen moeite.
elke week zo'n extra gulden bij De Gruyter
te verdienen.

Henk Sdiiiilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Grote Krocht 5=7, tel. 2974
De zetfoutenduivel speelde
ons parten en deed! namens
Het Wonder van Zandvoort
n verkeerde aanbieding
(pag. 4). In plaats van 3 st.
kan men 2 stukken toilet»
zeep en l dubb. st. huis*
lioudzeep kopen voor 60 et.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT
Want:
Wie niet adverteert
wordt vergeten!

VtOSCGOPJt

't Ligt voor de hand, dat De Gruyter

10% korting geeft. Een bedrijf met
eigen fabrieken en eigen winkels heeft
Chocolade flikjes . . d.«|. 52 et. immers bijzondere voordelen. DaarChocolade moccaboontjes .,
58 ei. van profiteren de klanten mee, door

Fijne chocolade

de cassabons. Ook U kunt dadelijk
Chocolade paslilles,
melk en puur . . 100 qr. 56 cl. klant van De Gruyter worden.
Napolitains, melk en puur JMI 50 cd
Napolitaüu assortiment . „ 65 cl.
Katlelongen, melk en puur „ 75 cl,
Chocolade oublies . .
„ 150 cl,
Alleen De Gruyter geeft
Chocolade tablet,
10%
korting
op alle artikelen,
melk en puur . 1 p« u«l 60 et.
behalve suiker, zout, soda.
Chocobrosjes. . t . . i &<» 50 cl.

DEGRUYTER
5301

H

INKOOP

deze «eek D U B B E L

van

antiquiteiten

Sport

ZAANSE KOEK

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWBN"
A,s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen l:A rchipel
Het is weer enige tijd geleden dat
Zandvoortmeeuwen l 'zijn laatste
thuiswedstrijd speelde. A.s. Zondag
gebeurt dit weer en wel tegen Ar*
ehipel uit Den Haag. Door de over*
winning van j.l. Zondag tegen Woer*
den en mede door de nederlaag van
de leider Postduiven is Zandvoort*
meeuwen weer in de running geko*
men, en hopcnlijk zal dit elftal zich
in de tweede helft van de competitie
bij de kopgroep 'kunnen handhaven.
Op 5 Oct. van het vorig jaar won
Zandvoortmeeuwen de uitwedstrijd
tegen Archipel. Ook nu bestaat er
een redelijke kans dat de punten in
Zandvoort zullen blijven.
De ranglijst /iet er momenteel als
volgt uit:
Postduiven
11 8 l 2 17
iHillegom
11 7 3 l 17
Zandv.meeuwen 12 5 5 2 15
L.F.C.
10 6 2 2 14
T.Y.B.B.
12 5 2 5 12
Wilhelmus
12 4 3 5 11
Archipel
12 3 4 5 10
H'.P.S.V.
10 3 3 4 9
Blauw Zwart
11 4 l 6 - 9
'H.B.C.
'
11 3 2 6 3
Alphen
12 2 3 7 7
•/Woerden
10 2 l 7 5
Zandvoortmeeuwen 2 brengt een
bezoek aan H.F.C. 2, één der candi*
daten voor de bovenste plaats. De
thuiswedstrijd toentertijd leverde een
gelijk spel'op. Met ditzelfde resultaat
zou het 2e elftal ook nu tevreden
kunnen zijn.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal is er
momenteel goed in en zal a.s. Zater*
dag trachten in de uitwedstrijd tegen
Telefonia de punten te bemachtigen.
-Gemakkelijk «al dit echter niet gaan.
want de ploeg van deze tegenpartij
behoort" tot één van de sterksten in
deze afdeling.
Programma Zondag l Februari a.s.:
Zandvoortm. l=Archipel
2.30 u.
'H.F.C. 2»Zandvoorhn. 2
12.15 u
Zandvoortm. 3*Ripperda 2 9.45 u.
H.F.C. 4*Zandvoortm. 4
9.45 u.
D.C.O. 4*Zandvoortm. 6
9.45 u.
Zandvoortm. 7*TJH.B. 5
9.45 u
Programma Zaterdag 31 Januari a.s.:
Telefonia l*Zandvoortm. l 3.30 u.
Zandv.m. adsp. b*K'land b
3 u.
Zandv.m. adsp. c*D.S.K. a
3 u.
R.K.S.V. „T.Z.B."
Programma voor Zondag a.s.:
T.Z.B. l^Geel Wat 2
2.15 u.
T.Z.B. 2*S.V.Y. 3
12 u.
B.S.M. jun. a*T.Z.B. a
12 u.
Zaterdagmiddag:
T.Y.B.B. adsp. b*T.Z.B. a
T.Z.B. adsp. b*v. Nispen b

3 u.
3 u.

„Z.A.C."*NIEU\VS

Pr!M

f

2OMPLETANT GEZOCHT
Kleden,
Perzen,
Meubelen,
k zie er brood in om een nieuw.vak
'N EXTRA KOP KOFFIE
Gouden en Zilveren voor* e scheppen, namelijk dat van com=
)letant, ik zal even uitleggen wat ik
werpen.
MET BOTERVERSE
Kerkstraat 13. Telef. 2288 er mee bedoel: afmaker, voltooiicr
•an verzamelingen.
Eerlijk gezegd bracht een ander me
op 'het idee. De man die zogezegd uit
Zulke beste koffie... en dan nog
PEDIGURE
gerangeerd was op de arbeidsmarkt.
zo'n fijne grote koek ... 't lijkt haast
MANICURE
Zelfs in de verzekeringsbranche,
of 't niet óp kan l Maar zo'n tractatie
in en na de oorlog een hausse
Schoonheidsspecialiste waar
kan er best af. . . dank zij Albert
n was, kon hij niets meer verdienen,
Heijn. Die brengt U immers altijd
-lij liep dus ledig, maar uit verveling
M. VAN B O R K U M maakte
hij 'het smyrnatapijt voor z'n
extra-voordeel. In prijs en kwaliteit l
Oosterparkstr. 7, telef. 2812 :ante af, waaraan deze in een heftige
aanval van knoopwoede -was begon»
ncn. En zie, hij kreeg meer klanten
die, dol van het knopen en het plui«=
f\l (J weer (van 23 Jan. t/m 4 Febr.):
Abonneert u
zengesnuifel, hun tapijt na één'' me*
ter knopen in een hoek getrapt had'
'op de
den. Hij verdient er nu aardig mee
'n bus heerlijke
hij heeft een hele wachtlijst van
ZANDVOORTSE enanten.
Maar nu dat brood dat ik zag. Zo
COURANT
angzamerhand wemelt mijn 'huis van
onaffe zaken.
Ik spaar etiketjes van bleekwater
voor een voetbalplaatjesalbum, maar
1
Wilt U met het voorjaar uw ik heb er pas twaalf.
Ik spaar omhulsels van thee en
GARDEROBE
•coffie voor een kaboutersalbum voor
klaar hebben
mijn ene zoon en 'kom daardoor
Laat dan nu reeds UW voortdurend in conflict met zijn
JAPONNEN MAKEN! jroertje, die wil dat ik thee en koffie
een ander merk zal nemen van*
Mevr. DE^NIJS, van
wege een vliegalbum.
Emmaweg 8.
Ik spaar jamplaatjes voor een kin*
derstrip omdat de kinderen dat -zo
leuk vinden. Maar niemand in huis
Alleen Zaterdag
rioudt van jam zodat ik gedoemd ben
als RECLAME
pot na pot te verorberen. (Je bent
sen
moehoehoèder of je bent het
Krentenkoekj es
bij aankoop van 250 gram
250 gram ZO cent niet).Ik spaar margarinezegeltjes om een
boterpot en weer andere margarine*
verpakte
Eohte-SLAGROOM»
zegeltjes om een Olympiade album.
TRUFFELS 100 gr. 60 et
Ik spaar zeep*omslagen voor een
Fa. van Staveren parelmoer. Nou ja, „parel", enfin.
Ik spaarde ikindermeelmerken om
Zeestraat 48, tclef. 2684
een paplepel, maar al mijn kinderen
van 45-52-62
eten al hachée en dubbel zout en de
1.73 1.83
1.88 2.04
lepel is er nooit gekomen.
68-76-84 et.
CAFÉ
OOMSTEE
Ik spaar plaatjes voor een Walt»
per 1 00 gram.
Dal 's bétere, ja beste koffie. - Proef ze en geniet ervanl
Iedere Vrijdag gekookte Disney album.
of gebakken mosselen
Ik moet de ene week beschuit merk
De thee die zo
En...
Delicata-koffie
Dinges, de volgende week merk Don*
Tot 1.30 uur geopendf** "
Dé klasse
voordelig
ges en de derde -week merk Danges
apart:
afschenkt
luchtdicht in bus verpakt, 250 gram 2.50
om de huiselijke vrede te be=
Auto- en motorrijders nemen
waren. Tragische bijzonderheid: Ik
Voor al Uw
vind alleen die van Dunges lekker en
die
juist geen plaatjes.
CHROOM- EN Ikgeeft
maakt U het leven
heb een doosje met theelood
NIKKELWERK voor de missie en een kist kranten
GOEDKOPER!
voor Het Leger des iHeils.
W. A. Kleine
Is er nou niet Bens een pientere
Diaconiehuisstraat 4.
jongen die hier wat in ziet en onze
huishoudens verlost van die Water*
loospleintjes in de keukenkast?" Mis*
Deze week geeft Magazijn
schien dat we door een groptscheep*
B E K E N D M A K I N G
se ruil*actie dan ieder tenminste één
Bij aankoop van een wringer een
complete
verzameling krijgen.
•i rol closetpapier. . 48 et
Wafeldoekje
35 et
'En anders ga ik maar- eens een
Wcrkspons
35 et
Zwabbers
69 et jaar
of twaalf pan'eermeel eten, des
Zeemlap
98 et
3 st. toiletzeep
50 et
des middags en des avonds;
gaat niet, maar.... wel kunnen wij geven een
3 st. toiletzeep en l dubbel st. huishoudzeep voor 60 et morgens,
niet aangenaam, nou die jam is ook
wringerbok Voor slechts ƒ 10,—. Prima kwaliteit
Dit alles zo lang de voorraad strekt.
zo lollig niet, moet u denken.
en met voll. garantie.
MEEL.
5f
SWALUESTRAAT
9
TEL.
2418
De Kloxnpencentxale, Dr. Leydstr. 10

Af d. volleybal.
Op de j.l. Woensdag gehouden be*
stuursvergadering is besloten
dat de*
ze afdeling in de bond1 kan worden
geplaatst, indien de spelers behoorlijk
getraind zijn. Wij hopen dan ook, dat
een ieder- zijn uiterste best zal doen.
A f d. tafeltennis.
A.s. Zaterdagavond is onze revanche*
wedstrijd tegen de 'Zandvoortse Po*
litie Sportvereniging vastgesteld. Ook
ditmaal >g"aat het om een zilveren me*
'daille. We. verwachten zeer spannen»
de wedstrijden, waarbij stellig fel om
deze medaille zal worden gestreden
en het aan belangstelling niet zal
ontbreken.- •.
Als verheugend feit moet nog wor*
den vermeld, dat van beide vereni*
gingen 'officieel' een nieuwe tafel in
gebruik zal worden genomen.
Daar- het ledental zich nog steeds
uitbreidt, zien wij ons genoodzaakt
de Dinsdagavond voor training in ge»
bruik te nemen. Belangstellenden
kunnen zich opgeven aan de zaal
'Hannie Schaftsohoöl. Voor Bentveld
bij de heer G. Post, v. Vo?lenho\en*
laan 16, Aerdenhout.
POLITIEVOETBAL
Dinsdagmiddag verloor de Zand»
voortse politie met 3»! van Bloemen»
daal. Met rust stonden de Zandvoor»
ters reeds met 1*0 achter.
K.J.C. ZANDVOORT
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand*
voort zijn laatste wedstrijd voor het
clubkampioenschap. Het was een
zeer spannende finish.
Kampioen -werd F. Vörös met 83517
punten. Hij kreeg de beker definitief
in zijn bezit daar hij reeds 3 keer de
competitie won.
De verdere ranglijst luidt:
2. K."v.d. Klauw 82717; 3. G. Keur
80555;-''4.-'E. Keur 80426; 'C. Bluijs
80307; 6. J. Zwemmer 80259.
-De- volgende week-begint de nieu»
<fe-competitie.-

ZAAMSi

KOEKEN

A. H. Thee

BOFFIE

KOFFIE

ALBERT HEIJN

Het Wonder van Zandvoort, liet haast cadeau

Wasmachine Cadeau

(bij de Gen. Cronjéstraat) H A A R L E M , Te!.
K 2500=11784. Alles wordt gra.tis thuis bezorgd.

IN ÉÉN MAAND
UW RIJBEWIJS A
Autorijschool K. Offenberg

WvA

KOFFIE

Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons Huis, Dorpsplein, Tel. 2374
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vanaf--Zaterdag 31 Januari t.m.
Maandag 2 Februari, 8 uur
De meest besproken Amerikaanse film van het
jaar! (Film van de Maand). Richard Rober, Barry
Kelly, Henry Morgan, Christine Larson in:

WAAR MEN OVER ROEPT
Saffier
25O gr. pak 173
Smaragd 25O gr. pak 188
Robijn
25O gr. pak 204
Tot en met 4 Februari bi] aankoop
van 250 gram verpakte WvA Koffie

250 GRAM
CARABIESJES
ons«nieuwste,.bijzonder fijne koekje

(De Bron)
Toegang 14 jaar.
Suggestief, aangrijpend,
boeiend, actueel! Een
film die niemand 1 zal willen missen, aldus Mevr.
Roosevelt in haar verklaring t.o. de Amerikaanse
Pers.

Muiterij
op het Goudschip
(In Technicolor).

„Doornroosje"

Toegang alle leeftijden.

Belangrijke
Zuiver gesmolten 4O
Vet 25O gram .. . Oö

Ontbijtkoek
per stuk

Choco Hagicl
1OO gram

25
Huishoudzeep

21

per dubbelstuk.
Waspoeder

25

per pak

Haverstropütten
15O gram

/

telefoonnummers
en adressen

Haring in tomaten- _ _
saus per blik". . .Oö
3000
2403
2100
2819
2345
2058

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Folitie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Kostverloren-

straat 4
Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag l Februari, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE
Op veelvuldig verzoek presenteren wij U het
prachtige sprookjesfilmwerk

Af d. volleyball.
'De uitslagen van de in het Krelage*
huis gespeelde competitiewedstrijden
luiden:
Heren: H.V.S.*O.S.S.
4*0
D'ames: Velox=O.S.S.
3*1'
TENNIS
De T.C.Z. hield' 26 Januari een leden»
vergadering, waarbij enkele bestuurs*
leden werden afgelost. De voorzit*
tershamer bleef in handen van de
heer de Hartog.

„WAAR IS MIJN
KIND?"

Dinsdag 3 en Woensdag 4 Februari, S uur
Een sensationele avonturenfilm voor de liefheb»
'bers! Kikvorsrnannen en onderzeeërs in de tijd
van Napoleon! Mark Stevens, Angelo Lansburg,
Pairicia Knowles

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
In de afgelopen week waren een groot
aantal afgevaardigden van turrikrin*
gen en verenigingen in Utrecht bij*
een ter bespreking van vele techni*
sche aangelegenheden van het K.N.
G.V. Ook O.S.S. was door 'haar lei*
der en technisch bestuurslid rnej. J.
Best, vertegenwoordigd.
Ter stimulering van de nieuwe op*
vattingen in de gymnastiekbeoefe*
ning en 'bet toestelturnen zullen in
een twaalftal plaatsen technische bij*
eenkomsten worden gehouden.
Wijzigingen werden gebracht in ( dc
af te nemen vaardigheidsproeveh
voor dames, heren en jeugdleden,
terwijl een rapport tot grotere acti*
viteit'voor het jongens* en mannen*
turnen werd samengesteld.

Stoomwasserjj „Hollandia",
fjjnstrükerü, J. H. G. Weenink,

VANAMfRONGEN

Pakveldstraat 30 a
• •
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertcn-

bachs Drukker^, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein
Joh.

SUtsma's Leesbibliotheek

„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Siytery Lefferts, Zeestraat 44
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Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex, 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
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UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Rouw en hoop
Alhoewel ook Zandvoort flink werd
gehavend en 'het karakter van ons
plaatselijk blad meebrengt dat wij
ons bepalen tot de gebeurtenissen in
onze gemeente,! gaan onze gedachten
in de eerste plaats uit naar die gebie»
den waar de nood hoog en de dood
nog altijd nabij is.
Op het moment dat wij dit schrij»
ven is het aantal slachtoffers nog
steeds stijgende en allen vrezen wij
d'at 't eindcijfer ons land nóg diepere
rouw zal brengen dan het nu reeds
draagt.
De gevolgen van deze nationale
ramp zijn nog niet te overzien en inet
groeiende verslagenheid volgen wij de
sombere berichten van radio en pers
die langzamerhand een beeld geven
van de omvang van dit noodlottig
gebeuren.
Hoe zal dit beeld uiteindelijk zijn?
Zelfs dé hogere gezagsorganen lam*
nen nog-slechts vermoeden.
Velen vragen zich af hoc en óf fa»
milieleden deze catastrophe over»
leefden.
Ook-in onze gemeente zijn er die
zich in angstige spanning deze vraag
stellen.
"
'»
Moge het blijken dat op hun vrees
blijdschap zal kunnen volgen omdat
hun verwanten in veiligheid zijn.
Voor ons land dat zich nog betrek»
kelijk kort voor een deel hersteld had
van de enorme schade die we door
de oorlog opliepen is deze waters»
nood een slag waarvan wij ons de
draagwijdte nog niet kunnen voor»
stelelen.
Denken wij aan de geweldige moei»
ten die men zich heeft getroost om
het in de jaren '40»'45 voor een groot
deel verdronken Zeeland weer > droog
te krijgen. Alles en meer werd in één
nacht teniet gedaan.
Het landelijk woningprobleem is in
t56n ogenblik weer groter en-ernstiger
geworden. De veestapel is zwaar ges
troffen. Voorlopig komen deze din»
gen echter op de tweede plaats. Al'
lereerst wordt aandacht besteed aan
de directe redding van slachtoffers
en aan de directe steun aan hen die
daar in ons Zuiden en Zuidwesten
aan het geweld van het water ont»
kwamen.
iHoe groot ook onze ervaring in de
reeds eeuwen durende strijd tegen het
water is, het blijkt hoe kwetsbaar wij
zijn wanneer de elementen samen»
spannen.
Een storm van orkaankracht die
samenviel met springtij stuwde 't wu»
ter tegen onze kusten. In onze pol»
der» en eilandengebieden waren de
dijken niet meer tegen dit geweld be»
'stand. Zij bezweken en steden, dor»
ipen en landerijen, werden overspoeld.
Velen kwamen om het leven in d'it
afgelopen weekeinde, hetgeen het pas
begonnen jaar 1953 als een van de
zwartste uit onze geschiedenis zal
doen voortleven in de herinnering.
Daadwerkelijke steun •wordt met
alle middelen gegeven en beraamd.
Ook in onze gemeente bleef men,
zoals elders in dit nummer blijkt,
niet achter.
Eén troost hebben wij in al deze el»
lende, rouw en spanning. Dat is de
saamhorigheid en de hulpvaardigheid
van ons volk dat letterlijk en figuur»
lijk op de bres staat om te redden
wat er te redden valt.
In een tijd van rampspoed als deze
treden deze eigenschappen aan het
licht en dit stemt ondanks alles tot.
grote dankbaarheid.
Al is de slag zwaar, ons volk en
onze regering zullen deze, zij het met
grote verliezen, té boven komen. Men
zal de dijken dichten, het land droog»
malen, de huizen en boerderijen weer
oprichten, het land weer bebouwen.
(Het zal tijd en veel, zeer veel
moeite en offers kosten. Maar zoals
na de oorlog, toen een deel van ons
land werd geteisterd door het water,
ogenblikkelijk werd begonnen met het
herstel — dat nog maar kort geleden
eigenlijk min of meer was voltooid —
zo zal men wederom het water terug»
dringen en het land — ons land —
trachten te behouden.
•Dit zal lukken, een feit waaraan
nauwelijks iemand twijfelt.
Het appèl dat aan regering en volk
zal worden gericht zal niet zonder
antwoord blijven; dit antwoord heeft
reeds duidelijk geklonken in alle de»
len van het land waar de hulpacties
reeds in volle gang zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
devies van het ook nu weer zo zwaar
getroffen Zeeland' voor alle getroffen
gebieden waarheid zal blijken: Luctor
et emergo. Ik -worstel en kom boven.

WE KWAMEN ER GENADIG AF IN VERGELIJKING
ANDERE GEBIEDEN

MET

MAAR:

OOK ZANDVOORT
KREEG ZWARE SCHADE
Langs de gehele fcusf van onze badplaats i's de situatie verre van roosk/eu»
rig en hoewel Zandvoort niet tot de allerzwaarst getroffen gebieden be»
hoort, heeft ook onze gemeente zeer grote schade geleden.
Maandagmorgen werd de schade aan wegen, stranijafgangen en gen
meentelijke gebouwen op ± 130.000 gulden geschat. l
Telt men hierbij hetgeen de zee én de storm aanrichtten aan particuliere
bezittingen, dan moet worden geconstateerd dat in materieel opzicht het
afgelopen weekeinde ook voor onze gemeente rampspoedig is geweest.
Het zwaarst werden de heren Hendriks, Pomper, Schuilen en Termes ge:
troffen aan wier eigendommen op het Noordelijk strand* voor tienduizen:
den guldens schade werd toegebracht.
l
Dit zijn zware slagen voor de betrokkenen. Ook voor' het gemeentebe:
stuur dat zich geheel geconcentreerd had op de opbouw van onze toch al
zo gehavende badplaats is deze gang van zaken schokkend.
In de eerste plaats zullen grote bedragen voor
herstelwerkzaamheden
moeten worden uitgegeven, hetgeen onverwachts een nieuwe zware last
op de gemeentelijke financiën legt.
j
Burgemeester van Fenema die gisteren precies vijf jaat geleden als Bun
gemeester van Zandvoort werd geïnstalleerd heeft zich waarschijnlijk
nooit kunnen voorstellen dat zijn eerste lustrum zou'voorbijgaan onder
omstandigheden die in de eerste plaats voor het land zo tragisch en voorts
voor zijn gemeente zo teleurstellend zijn.
Als wens voor zijn volgende ambtsperiode willen wij de hoop uitspreken
dat deze omstandigheden zich spoedig in gunstige zin mogen wijzigen en
dat hij wat herstel en wederopbouw van zijn gemeente betreft op kort
termijn vele goede resultaten moge zien. Hierbij zal zijn doortastendheid,
hieraan twijfelen wij niet, zeker een belangrijke rol spelen.
Reeds Zaterdagavond was te voor»
zien dat ook onze badplaats het van
de orkaan en het opgezweepte water
zwaar^ te verduren zou krijgen. Ook
hier werkte de invloed van het sa»
menvallen van een ongehoorde wind»
kracht met springtij uiteraard zeer
ongunstig.
De waterstanden die volgens waar»
nemingen in Umuidcn hoger waren
dan sedert een eeuw werden waarge»
nomen, vertoonden vanzelfsprekend
ook langs onze kust een ongekende
was. Voorzover men zich kan herin»
neren heeft de zee niet zo hoog ge»
•i>taan~en het feit'Qat stukken" uit 'her'
trottoir van de boulevard verdwenen
spreekt reeds al te duidelijke taal.
Toen wij Zaterdagavond door onze
gemeente trokken viel in de Zee»
straat vlak achter ons een lichtrecla»
me in duizenden stukken. Om enige
beschutting tegen de storm te vinden
trachtten we vervolgens door de
Noorderstraat te lopen, maar hier
was geen doorkomen aan omdat hon»
derden dakpannen op het wegdek
terechtkwamen. Achter de flats en
de Burgemeester Engelbertsstraat
was het geen haar 'beter, daar ook
hier de dakpannen in grote getale
rondfladderden. Het verkeer had de
grootste moeite deze straten te pas»
seren daar de kracht van de storm
soms sterker was dan de motor van
een auto!
„
Ook in de omgeving van de Kerk»
straat en het „Badhuisplein" was op
dat ogenblik al van een ravage spra»
ke. Dakpannen, stukken zink, goten
en velerlei andere materialen trof
men op de weg aan. De toestand 'bij
de rotonde aan de Strandweg was

precair. De deuren, toegang gevend
tot de toiletten en de deuren naar de
opslagplaats van oen honderdtal ten»
ten van Haarlemse en Amsterdamse
kampeerders, waren door de storm
en het hoogstaande water stukgcsla»
gen. In de loop van Zondag is men
van gemeentewege begonnen met
versterkingen aan te brengen en de»
ze bewezen bij de" vloed hun deugde»
lijkheid.
GROTE SCHADE AAN DUIN REEP
De grote bunker nabij de Strand»
weg werd Zondagmorgen in alle
vroegte "door de zee'belaagd en -wat
dynamiet niet kon bereiken, bereikte
de zee. De bunker vertoont allerlei
scheuren en is op verschillende plaat»
sen gebarsten. De düinreep heeft zeer
zware schade opgelopen. _ De reep
werd op vele plaatsen tot' een steile
wal afgeschaafd. De afrasteringen zo»
wel boven als beneden de duinreep
werden vooral langs de Boulevard ds
Favauge -weggeslagen en zelfs een
flink deel van het wandelpad. (Het
gevolg was dat duizenden tegels tij»
dens de eb Zondagmorgen op het
strand aangetroffen werden. Ver»
schillende strandpachters trachtten
toen nog te redden wat te redden
viel. Drie consumptietenten werden
totaal uit elkaar geslagen; van de
restanten werd alleen wat wrakhout
gevonden!
De toestand nabij .het paviljoen
Kiefer was Zondagmorgen vrij kri»
tiek, daar het -terras reeds groten»
deels was weggeslagen, zodat het ge»
bou\v op de rand van een afgrond
kwam te staan.
De ravage nabij het Richebad was

Overeenstemming

PLAATSELIJKE ACTIE

Enige weken geleden rezen moeilijk'
heden tussen een van onze mede»
werksters Mevrouw G. Huyer en de
Redactie. Hoewel in een goede ver»
standhouding besprekingen werden
gehouden bleek een oplossing voors»
hands niet mogelijk, hetgeen leidde
tot haar weggaan bij de krant.
-™De Redactie 'en deze medewerkster
zijn verheugd dat een nieuwe bespre;
king tot een gunstig resultaat heeft
geleid en dat volledig begrip voor
eikaars standpunten werd gewekt.
Het had beiden gespeten wanneer de
tijdelijke breuk definitief was geb/e»
ken.
- Met ingang van dit nummer werkt
Mevrouw Huyer als vanouds mee
aan de Zandvoortse Courant. In deze
editie staat haar wekelijkse bijdrage
onder de naam Gelske de Nes reeds
weer op de vertrouwde plaats.

De afdeling Zandvoort van het Nedcrlandse Rode Kruis heeft de orga»
nisatie op zich genomen van een
grootscheepse actie ten behoeve van
de slachtoffers van de ramp, welke
een groot deel van ons land 'heeft ge»
troffen.

Onze Dudok
snelt te hulp
De ZandVoortse reddingboot „C. A.
Dudok de Wit" is. Maandagmiddag
per tractor naar Haarlem overge»
bracht. 'De boot werd in de Leidse»
vaart te water gelaten en is met een
gedeelte van de bemanning, te weten
schipper F. Koper, mptordrijver A.
Bos, alsmede A. Kraaijenoord en R.
•K'opcr naar Rotterdam vertrokken.
De Dudok zal -waarschijnlijk een week
wegblijven om hulp in Zeeland1 te
bieden.

Deze week zal een lijstencollecte
worden gehouden. Aan de collectan»
ten zal men tevens kunnen opgeven,
of er woonruimte kan worden afge»
staan voor het geval in deze gemeen»
te evacué's zouden moeten worden
opgenomen. Eventueel dient hierbij
te worden vermeld, of men woon»
ruimte beschikbaar heeft met of
zonder kookgelegenheid en voor hoe»
lang de woonruimte ter .beschikking
wordt gesteld.
Ik meen,' dat alle inwoners van
Zandvoort zozeer onder de indruk
zijn van de rampspoed van zeer vele
landgenoten, dat ik het overbodig
acht U op te wekken om iedere steun
te verlenen -welke maar in Uw ver»
mogen ligt.
DE BURGEMEESTER
VAN
ZANDVOORT.

Door het gemeentebestuur zijn Maant
dagochtend 110 militaire broeken be:
schikbaar gesteld voor de door de
watersnood getroffen bevolking.

verschrikkelijk. Het prachtige wed»
strijdbassin — van beton! — was
door de enorme krachten van het
water totaal uit elkaar geslagen en
grote brokstukken lagen her en der
verspreid.
Ook aan de overige outillage was
grote schade toegebracht. Naar schat»
ting een sohadepost van 30 tot 40
duizend gulden voor de eigenaar!
Op het zuidelijk strand is de red»
dingspost „Ernst Brokmeier" van do
Zandvoortse Reddingsbrigade van de
bunker gevallen. Het gebouwtje werd
eveneens ernstig beschadigd. De ovfi'.
rige bunkers op 'het zuidelijke strand,
die in de duinreep waren gebouwd,
staan nu geheel vrij op het strand.
De steigers rondom het in aanbouw
zijnde hotel aan de Strandweg liepen
ook veel schade op, terwijl grote
ruiten niet tegen de storm bestand
bleken.
Ook in het dorp hield' de storm
flink huis. Zes bomen op het Kerk»
plein en 'het Raadhuisplein werden
ontworteld, evenals aan de Zand'
voortselaan. Overal lagen dakpannen,
boomtakken,' stukken zink en zelfs
gehele goten. De goot aan de achter»
kant van het Raadhuis werd van het
dak geslagen en ook de koperen
windwijzer (het schip) tuimelde naar
beneden.
Maandagochtend is men met man
en macht begonnen om de zuidelijke
afgang nabij de Strandweg weer be»
rijdbaar te maken. Een flink aantal
D.U.\V.»arbeiders is voor deze werk»
zaamheden ingeschakeld'. Ongeveer
dertig leerlingen van de Rijkskweek»
school te [Haarlem hebben zich Maan?
dagochtend vrijwillig ingezet om te»
gels en andere materialen van het
strand te halen.
Voorts sneuvelden tijdens de storm»

nacht diverse muren, schoorstenen,
schuttingen en wat dies meer zij.
Het tramverkccr ondervond Zon»
dagmorgen geruime tijd oponthoud,
terwijl het spoorverkeer nabij de
Noorderduinweg enigermate stag»
neerde door dat een slagboom niet
goed sloot.
De electriciteitsvoorziening kwam
verschillende malen in moeilijkheden.
Palen knapten af en cle draden kwa»
men over de weg te liggen o.m. in de
buurt van de Hulsmanstraat, de Joh.
Mezgerstraat en de van Speykstraat.
Zondagmorgen vroeg waren de ge»
meentelijke autoriteiten reeds in
touw om zich van de situatie in de
gehele badplaats op de hoogte te
stellen.
Belangstelling
Zondag was onze badplaats een een»
trum van een enorme belangstelling.
Per extra trams en met duizenden
auto's was men naar de badplaats
gekomen om de vernielingen in ogen»
schouw te nemen. 'Het hele politie»
corps met inbegrip van de reserve»
politie was op de been om voor af»
zetting en regelinq van het verkeer
zorg te dragen.

Gemeenteraad
in spoedzitting bijeen
De Zandvoortse gemeenteraad is
voor een spoedeisende vergadering
bijeen geroepen op a.s. Donderdag:
avond. Een overzicht zal worden gegeven van de situatie na de storm,
terwijl voorts bedragen voor de op:
luimingswerkzaamheden moeten vvor»
den vastgesteld.

De hulpacties te Zandvoort
tot leniging van de nood
Het Rode Kruis paraat '
Terstond na de eerste alarmerende
berichten van wat thans blijkt te zijn
een van de grootste nationale rampen
aller lijden, kwam het bestuur van de
afd. Zandvoort van het Rode Kruis
bijeen om de maatregelen te treffen
ter onmiddellijke hulpverlening aan
de slachtoffers uit de getroffen ge»
bieden.
Allerwege werd de grootst moge»
lijke medewerking toegezegd en aan
de Motorclub Zandvoort komt de eer
toe van het initiatief tot het huis aan
huis "doen ophalen van kleding, de»
kens en alle soorten goederen in
natura.
Nadat de voorzitter van het Rode
Kruis per radiowagen de getroffen
regelingen aan de bevolking 'had ken»
baar gemaakt, werd Zondagavond 7
uur aangevangen met de inzameling.
Met 17 particuliere auto's gratis door
de eigenaars ter beschikking gesteld,
werd huis aan huis ingezameld. Ook
te Bentveld werd dit gedaan.
Al spoedig stroomden de goederen
binnen op het Centrale punt, het Po»
litiebureau, waar een groot aantal
vrijwilligers de giften soorteerden en
inventariseerden en reeds voor 9 uur
konden de eerste 2 vrachtauto's vol
naar Den Haag vertrekken. De Zand»
voortse wagens waren de allereerste
uit het land. Dekens, kleding, bed»
den, schoenen, levensmiddelen, te
veel om alles te vermelden bleven
binnenstromen. Tot diep in de nacht
werd doorgewerkt met als resultaat,
dat nog Zondag 7 vrachtauto's kon»
den worden verzonden. Ook Maan»
dag werd nog met deze actie doorgc»

liaan en het totale resultaat was
Dinsdagmorgen 12 vrachtauto's en
drie luxe wagens met" goederen.
Vanaf heden is de inzamelings»
actie geëindigd, zo deelt het Rode
Kruis ter plaatse mede.
Door het Hoofdbestuur van het
Rode Kruis waar de magazijnen spoe»
dig overvol waren en een tentoon»
stellingshal in gebruik moest worden
genomen, geschiedt de distributie
naar de getroffen gebieden.
Allerwege is het medeleven met de
getroffen bevolking zeer groot en
deze zwarte Februarinacht heeft op»
nieuw de edelste gevoelens van de
Nederlandse bevolking opgeroepen.
Millioenen zullen nodig zijn om de
geleden schade enigszins te compen*
seren. Vanaf heden, 3 Februari tot
en met Zaterdag 7 Februari zal een
collecte huis aan huis worden gehouden voor financiële hulp aan de
slachtoffers van deze ramp.
De steunregeling is door de Rege?
ring in handen gesteld van het Na/;»
onaal Rampenfonds (giro 9575) en
aan deze instantie zullen ook de hier
ingezamelde gelden door het Rode
Kruis worden gezonden. Men kan de
bijdragen voor deze collecte eveneens
overmaken op de Rekening van het
Rode Kruis afd. Zandvoort bij de
Twentse Bank of op de girorekening
ten name van het Rode Kruis nummer 389715,
Moge de opbrengst van deze col*
lecte groter zijn dan ooit te voren.

Stort uw bijdrage
voor het

NATIONAAL
RAMPENFONDS
Statenlaan 81, Den Haag

Giro 9575
Bijdragen van Zandvoort kannen tevens worden gestort op de rekening van het Rode Kruis, afdeling
Zandvoort, bij de Twentse Bank, Grote Krocht 12

l'l
Totale schade in Zandvoort
loopt tegen f 300.000,—

O

Volgens voorlopige ramingen '/ou de
schade aan zecreep, strandafgangcn,
wandelpaden, arzettingen en verdere
gemeentelijke bezittingen rond hon»
derd dertig duizend gulden bedragen. NET MEISJE gevraagd v.
dag en nacht in gezin met
De schade die werd toegebracht kinderen. Emmaweg 19.
aan particuliere bezittingen in onze
gemeente wordt op een vrijwel even
Ouders!
groot bedrag geschat, zo werd ons
medegedeeld.

Uw dochter

Aangespoeld

kan bij ons een goed vak
leren en tevens een billijk
loon verdienen; komt U
eens praten bij CLASSIC
CONFECTIE MANTEL»
ATELIER, Rozenstraat 57
b/h station, telefoon 19435,
l laarlem.

Maandagochtend omstreeks 5 uur is
op het noordelijk strand even ten
noorden van het Richebad een En»
gelse lichtboci, afkomstig van Ter»
schelling, aangespoeld. Het kostbare
geval — alleen de lamp kost reeds
drieduizend gulden — is door de po»
litie geborgen.
Prijsopg. gevr. voor 2 KAs
MERS en vr. keuken in ben.
Schoorsteenbrand
huis van. l .Mei»! Sept. Br.
Zondagochtend brak omstreeks 11 no. 901 bureau Zandv. Crt.
uur in perceel Stationsstraat 13 een Besch. echtpaar m.l. vraagt
schoorsteenbrandje uit. Veel schade GEMEUBILEERD te huur
werd niet aangericht.
voor Juni. Vrij uitzicht en
liefst met garage. Br. met
Werk van Zandvoorts
volledige inl. en prijsopgave
ond. no. 902 bur. Zandv.Crt.
kunstenaar aangekocht

CAFÉ OOMSTEE

de

Iedere Vrjjdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot 1.30 uur geopend.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 7 Februari,
S. 15 uur

DE NEDERLANDSE
COMEDIE

School voor
vrouwen

WAARIN WIJ „GROOT" ZIJN.

vraagt voor spoedige indiensttreding in haar
filiaal te 'Zandvoort

een flinke 2e verkoopster
(leeftijd 18=22 jaar)
Zij,
die ervaring hebben in onze branche,
genieten de voorkeur.
Uitsluitend schriftelijke sollicita»
ties vóór of op 10 Februari a.s.
aan Bensdorp Winkel N. V. l c
Bussum.

Zondag 8 Februari, 8 uur
DE NEDERLANDSE
COMEDIE

Eens in de
honderd jaar
Dinsdag 10 Februari,
8 uur
HET 'ROTTERDAMS
TONEEL

Hendrik IV

Flinke WERKSTER gevr., Donderdag 12 Februari,
S uur
l dag per week.
Van de in Zandvoort wonende teke», Dr Mezgerstraat 42 boven.
DE HAAGSCHE
naar»schildcr P. Giltay werd doorliet
COMEDIE
gemeentelijk museum in Leicestcr EEN NET MEISJE
Androcles
(Engeland) een tekening aangekocht.
gevraagd
'De heer Giltay is met enige werken
en
de leeuw
vertegenwoordigd in een grote ex» voor winkel en huishouding.
positie van Hollandse kunstenaars, Depot C. JAMIN, Halte»
Pr.: ƒ l,_ tot ƒ 4,- (al»
die in de belangrijkste Engelse steden straat 48.
les inbegrepen). Verkoop
wordt gehouden.
op speeldag en 2 dagen
Heb de
er voor van 10»3 uur.
ZANDVOORTSE
Chr. Besturenbond
Telefonisch na 12 uur.
COURANT
Coupons geldig.
Zoals bekend heeft het Chr. Nat.
bij de hand!
Vakverbond haar t.b.c.sfonds: „Draagt
/
Elkanders Lasten".
Om de nodige middelen voor dit
Iedere
doel te verkrijgen, worden o.m. elk
jaar zakagenda's uitgegeven. Dit jaar Woensdag
werden in Zandvoort onder leden en
niet»leden een 105»tal ex. geplaatst.
Café-Restaurant „De Kroon'
(Vorig jaar 65). Een alleszins ver»
heugende vooruitgang.
Stationsstraat 11. Telefoon 2803

door Engelse stad

•^

Maak van Uw tijdschriften 'n waardevol boek. - Laat
ze daarom bij ons
inbinden.
GERTENBACHS
DRUKKERIJ

^

Achterweg l - Telefoon 3135

l

Speciale mosselenavond

DUITSE TANKER
strandde in de stormnacht

i i

Aanbevelend, G. H. v. d. EIJKEN
v/h CafésBordelaise, Vijzelstraat 49
en Café Rest. Bnveux Amsterdam

Ongeval

Geslaagde filmavond

Zondagmiddag omstreeks 5 uur is
een Amsterdamse dame — hoewel zij
van tevoren was gewaarschuwd —
op de Noordboulevard van de steile
duinreep gevallen. Zij kwam met haar
....7 km ten Zuiden van Zandvoort....
knie op een stuk ijzer terecht, liep
een ernstige verwonding op en moest
De gehele nacht van Zaterdag op — Herr Schwerdt — en twee offi» na door Dr J. van der Meer verbon»
Zondag werd de kustwacht te Zand» eieren achtergebleven.
den te zijn per ziekenauto naar de
voort op de hoogte gehouden van in
De heer Jb. Schuiten begaf zich 'Mariastichting worden overgebracht.
*
nood verkerende schepen. Ongeveer namens de heer van der Mije op de
4 uur werd bekend dat de „Hilde Julius Rütgers — een tanker van
Armgardt" in nood zou verkeren ter naar schatting 1500 tot 2000 ton - Interessante filmavond
hoogte van IJmuiden. Tegen half vijf om de kapitein zijn diensten aan ts De filmvoorstelling, in het kader van
was de gehele bemanning van de bieden, maar deze werden botweg ge» het kunstabonnement dat „'t Hslm''
Zandvoortse motorstrandreddingboot weigerd. Vlak na de .afdaling werd organiseert, welke op 12 Febr. a.s.
„C. A. Dudok de Wit" gemobiliseerd. de ladder binnen boord gehaald.... wordt gegeven, om\;at, behalve da
Toen al stond echter reeds vast dat
Zo op het eerste gezicht is de Ju» gave Engelse film'; Brief Encounter
de boot niet te water zou kunnen lius Rütgers onbeschadigd, maar het (Het laatste Rendezsvous), nog twee
worden gelaten door de 'hevigheid zal nog wel enige tijd duren voordat belangrijke films.
waarmee de zee en de orkaan tegen deze 'boot weer het ruime sop zal
Men heeft n.I. de beschikking kun»
de duinreep sloegen. Andere 'hulp van .kunnen kiezen. Naar onze msning nen krijgen over een, in technicolor
de vaste wal zou eventueel echter zal de lading eerst moeten worden opgenomen muziek» en balletsfilm
niet onmogelijk zijn.
gelost.
„Dancing Fleece" (lett. 't Dansende
Tegen het. aanbreken van de clag
Uit een gesprek met de machinist vlies) met het 'beroemde Engelse Sad»
werd echter niets meer over genoem» werd men nog gewaar dat er één ler's Wells Ballet. Een nog niet eer»
de boot vernomen en ook thans weet grote golf was geweest die het schip der in ons land vertoonde film.
nog niemand wat er precies is ge» in een ogenblik op het strand zette.
De andere film' is een schepping
beurd.
Zondagmorgen had men zich in de van de Engelse regisseur Cavalcanti
Over de radio werd tegen 8 uur duinen begeven en zich in de door n.I. „Night mail", icen^ documentaire.
medegedeeld dat de „Julius Röntgen" landgenoten gebouwde bunker te sla=
Al met al dus wel een Brits pro»
te IJmuiden was gestrand, maar daar pen gelegd.
gramma.
wist niemand iets van de stranding..
Ongeveer half één deelde de heer
van Petegem aan de journalist Kuy»
per mede dat er op het zuidelijk
strand een D'uitse boot was gestrand.
De heer P. van der Mije, hoofd van
de kustwacht, wist hiervan niets af
en spoedde zich met een taxi door de
duinen naar de plek. Het bleek ruim
/even kilometer ten zuiden van
Zandvoort nabij paal 73 te zijn, juist
op 'het gebied van Noordwijk dus.
Onderwijl waren twee verslagge»
vers op de fiets — met een storm in
de rug — 'het strand afgereden en
arriveerden bij de tanker „Julius
Rütgcrs" uit Hamburg, die schuin
over het strand was geworpen en
hoogstens tien meter van de stukge»
slagen duinreep lag. Een ladder werd
onmiddellijk bestegen, waarna men
de man op de brug ging opzoeken,
die maar steeds heen en weer liep.
Bepaald vriendelijk was hij niet, de
kapitein van deze Duitse boot. Hij
wenste geen enkele inlichting te ge»
ven, omdat zijn reder nog niet op de
hoogte was gebracht. Zelfs zijn naam
wilde 'hij niet noemen en ook niet
waar de reis aanvankelijk naar toe
was. .Het enige wat de verslaggevers
loskregen was de mededeling, dat de
stranding om half vier Zondagmor»
gen was gebeurd en dat de beman»
ning wel aan boord was. Van deze
bemanning was omstreeks kwart
over enen niets te bespeuren. De hc»
ren werden toen maar „vriendelijk"
verzocht op te krassen....
Dezelfde tijd arriveerde achter de
duinreep de heer van der Mije met
een lid van de bemanning van de
Zandvoortse reddingboot. Men trof
daar 13 leden van de bemanning wan
de Julius Rütgers aan, die op liet
punt stonden met een vrachtauto
naar het Zeemanshuis te Amsterdam
te vertrekken. (Het bleek dat de schuit
van Kopenhagen naar Rotterdam
voer, terwijl de lading uit teer -be»
stond. Op de 'boot waren de kapitein

Phoenix' Jeugdtoneel in actie
Zaterdagavond vond in Zomerlust
een uitvoering plaats door het Phoe»
nix Jeugdtoneel.
Men had dit keer een blijspel v.in
Christien Boimnel=Kou\v en Henk
Bakker uitgezocht, genaamd „En Ja»
cob diende...."
De producten van bovengenoemde
auteurs hebben wij nooit erg kunnen
bewonderen en ook -voor dit blijspel
in drie bedrijven hebben we, hoezeer
liet ons spijt, maar weinig om niet te
zeggen geen goede woorden over.
'Het sluk wordt gedragen door een
bijzonder flauw thema en een aantal
grappighedcn.
Wij vinden het temeer jammer dat
men dit toneelspel heeft gekozen om»
dat we de Phoenix»jeugd tot méér in
staat achten dan het uitspreken van
oppervlakkige of kwasic scrieu/c
teksten.
Immers bij verschillende van deze
jonge amateurstoneelspelers bleek wel
dat zij zich met veel élan en zeker
niet zonder talent over de planken
bewogen.
Het zou onbillijk zijn om de pres»
taties van dcxe tonelisten met die
van oudere .collega's' te vergelijken
die over een grotere routine beschik»
ken,
maar dit neemt niet weg dat
men rustig kan vaststellen dat vim
deze jonge Phoenixsledcn nog veel
verwacht kan worden. Er vielen aar»
dige typeringen te bewonderen cii
spontaan en vlot spel.
Bij de aanvang van het tweede be=
drijf ontlokte het decor aan, het pu»
ibliek een enthousiast applaus. De fir=
ma van Sluisdam heeft hiervoor wel
een compliment verdiend.
Medespelenden waren:
/
Gerard Swildens, Bob Stor, Euge»

nie Brossois, Theo Stor,
Cons Vol»
der, Robbie Da'broek, 4Jietje Notter»
man, Jetty Swildens, Helene Visser,
Frits Rinkel.
iHenny Kiewiet, verleende haar
medewerking als lid van Phoenix»se*
nior.
'
- oIn de pauze van de toneclopvoe»
ring van Phoenix, Zaterdagavond,
collecteerde de motordrijver van
Zandvoorts reddingboot, A. Bos, voor
het hospitaaMcerkschip.
Zoals men weet' verkeert het hos»
pitaal»kerkschip „De Hoop" in niet
al te gunstige omstandigheden, hoe»
wel het toch direct weer is ingezet
voor hulpverlening in de getroffen
gebieden.
•
Wij vernamen dat deze collecte die
door de heer Bos bij verschillende
openbare gelegenheden wordt gehou»
den, goed slaagt. De kans is groot
d'at uit 'Zandvoort, een aardig bedrag
voor een nieuw schip zal kunnen
worden aangeboden.
'Het is verheugend dat het initiatief
tot deze collecte in onze 'badplaats
wordt gesteund.
Ook door Mevrouw P. Keur werd
in deze gemeente gecollecteerd voor
„De (Hoop".

De plaatselijke afdeling van de Mf
gemene Bond van Ambtenaren hield
'Maandagavond in „Zomerlust" een
tamelijk bezochte filmavond.
In zijn openingswoord herdacht de
plaatsvervangende voorzitter, de heer
J. G. Bisenberger, de slachtoffers
van de nationale ramp door een mi»
nuut stilte te vragen.
Als eerste film werd vertoond een
muziekfilm van Strauss, waarna de
documentaire film, over de Tennessee
vallei volgde, die een goed beeld gaf
van de enorme stuwdammen, die
daar waren aangelegd, waardoor een
onvruchtbaar land ter grootte van
Engeland voor het mensdom gewon»
nen werd.
Voor de pauze sprak de heer Bi»
senbcrger de heren P. E. Keur en R.
Huizing, toe, twee leden van de afde»
ling, die reeds meer dan 25 jaar lid
zijn. De jubilarissen kregen het N.V.
V.sinsigne aangeboden, alsmede een
oorkonde en een rokertje. De echts
genoten werden theelepeltjes en
bloemen overhandigd.
Ook het honderdste lid, de heer
K. Koper, werd niet vergeten-en <mt'
ving eveneens een kleine attentie. ,
Na de pauze werd de 'interessante
Amerikaanse film „With these hands"
(Met deze handen) vertoond. Duide»
lijk werd in deze speelfilm de strijd
van de vakorganisaties en de bereikte
resultaten getoond. 'Het was een film
die vooral op de jongeren diepe in»
druk maakte.
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GELSK'E DE NES.MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

Uitgesteld
Men verzoekt ons mede te delen, dat
de propaganda»avond van de speel»
tuinvereniging
„Kindervreugd" in
verbafid met de nationale ramp op
7 Februari niet doorgaat. Als .nieuwe
datum is vastgesteld 22 Februari in
het Patronaatsgebouw.

K.J.C. „NOORD"
Donderdag j.l. speelde K.J.C. ,-Noord'
Opgave vanaf 22 t.m. 28 Jan. 1953. zijn laatste ronde voor het maand»
kampioenschap.
Kampioen werd:
Aanwezig ten burele:
Januari werd C. Visser;
Bril; hondenriem; 2 portemonnaies maand
,2. A. Molenaar; 3. H. Paap; W.
met inh.; diverse handschoenen en Paap.
wanten; autoped.
Aanwezig bij de vinder:
Zeepost
Schop, Zandv.laan 234; kindcrwant,Met de volgende schepen kan zee»
Gr. Krocht 32a;- gevlochten riem, post worden verzonden. De data,
Zandv.laan 135; zilveren medaille, waarop de correspondentie uiterlijk
Zandv.laan 135; zeiljopper, Oosters ter post moet zijn. bezorgd', staan,
straat 5; ballpoint. Oosterparkstraat tussen haakjes, achter de naam -van
56; schakelarmband, Julianaweg 17.
het schip vermeld:
Indonesië: m.s. „Talisse" (12 Febr.).
Nieuw Guinea: m.s. „Langkoeas"
(12 Febr.).
Suriname: s.s. „Stentor" (4 Febr.).
Canada: m.s. „Noorddam" (5 Febr.).

Gevonden voorwerpen

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
2100
2819
2345
2499
2262

SCHAAKNIEUWS
De uitslagen van de gespeelde wed» 2887

strijden luiden: ,
A: KramersDraak
v. d. Bromtv. Vliet
Kop»Bais
'
E. MolenaarsKappelhof
Porrenga»F. de Jong
B: Termes Sr.sHulskemper
DijkstrasKol
Termes Jr.=C. Molenaar
WebersWi. de 'Jong
Afgebr, partij: DraaksKappclhof

Wij waren het weer een beetje ver»
geten, we waren weer allemaal in ons
eigen vakje gekropen, politiek bij pos
litick, godsdienst bij godsdienst,
stand "bij stand.
Al wat we in vijf 'bezettingsjaren
aan saamhorigheidsgevoel konden op*
brengen is weer langzaamaan uit ons
weggevloeid, 'het gevaar was afge»
wend, 'het ging ons weer goed.
Dikwijls' heb'ben we elkaar verwe»
ten, dat wc door de oorlog en al zijn
ellende niets geleerd hebben, dat wc
/.o mogelijk nog zelfzuchtiger gewor»
den zijn dan vroeger.
Maar nu ons land in dit afgelopen
weekeinde zo zwaar werd getroffen,
nu een belangrijk deel van ons volk
in nood! is, nu zijn we weer waar we
zijn moeten: "we weten weer dat wc
hij elkaar horen.
'We hebben ons even ingedacht wat
het zeggen wil geen huis meer te heb»
ben, geen bed, misschien zelfs geen
familie meer.
En we hebben gevoeld dat het ons
volk, onze grond is, waarom het gaat.
'Het is geweldig, het brengt een
brok in je keel, nu naar de radio te
luisteren, naar die ononderbroken
stroom van vraag en aanbod.. En wc
willen iets doen, we willen één daad
stellen tegenover al deze ellende.
Maar hoe mooi en hoe begrijpelijk
deze spontaneïteit ook mag zijn, toch
moeten we in de eerste plaats ons.
nuchtere verstand' laten werken. .
Want juist bij een ramp als de/e,
zijn we met een ongezond sentiment
niet gediend.
Wanneer bij de inzameling van
goederen zonder nadenken de 'beste
jas van de kapstok 'wordt genomen
dan zit daar iets scheefs in. En -wan»
neer wij iets afgeven met de gedach»
te: „Och, dat is zo'n raar onbruik»
baar ding of dat is al zo oud en ver»
sleten daar kan ik loch niets meer
mee beginnen," dan maken -we een
grote fout. fc
Dit is geen inzameling voor een r.i=
i'iteitenskabinet of een lompenhandel,
nee, hiermee moeten mensen gehols
pen worden, mensen zoals U en ik.
Er zal in deze dagen nog dikwijls
een beroep op onze hulpvaardigheid
worden gedaan en wij kunnen daar»
voor maar één antwoord hebben:
daadwerkelijke hulp.
En als dit alles straks voorbij zal
zijn, dan zullen we weer in onze vak=
jes verdwijnen, dan zullen we weer
precies weten, wie wel en wie niet bij
ons hoort.
_
Maar""diep in ons weten we ook dat
we één zullen zijn tegenover iedere
vijand, of het nu een vreemde natie
of onze erfvijand 'het water is.
En het doet goed te beseffen, dat
we behoren tot een klein volk, dat
toch zo groot in daden kan zijn.

2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fynstrykery, J. H. G. Wcenink.
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „BinJco"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Siytery Lefferts, Zeestraat 44

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 3 Febr. 8 uur: film „Muiterij
op het Goudschip".
Woensdag 4 Febr. 8 uur: idem.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 7 Febr. 8.15 uur: De Ned.
Cbmedie' met „School voor vrou»
wen".
Zondag S Febr. 8 uur: De Ned. Co»
medie met „F.ens in de 100 jaar".
Dinsdag 10 Febr. 8 uur: Het Rotterd.
Toneel met „Hendrik IV".
Donderdag 12 Febr. 8 uur: De Haag»
sche Comedie met „Androcles en
de leeuw".
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Enige belangrijke mededelingen

Ds J. de Groot
uit Apeldoorn beroepen

Hoewel de inzamelingsactie van goederen is stopgezet is er nog wél be:
hoef ie aan: DEKENS, MATRASSEN en BEDDEGOED.
Dit materiaal kan — liefst zoveel mogelijk Zaterdag — worden afge:
geven in het Patronaaisgebouw. Als hiertoe geen gelegenheid beslaat kan
— wanneer er dekens enz. beschikbaar zijn — 't adres van de gever won
den opgegeven aan het politiebureau. Het Rode Kruis yorgt er dan voor
dai het aangebodene vjn huis wordt afgehaald.

Door de Kerkeraacl van de Ncd.
Herv. Kerk alhier werd Dinsdag*
avond besloten een toezegging van
beroep uit te brengen op Ds J. de
Groot te Apeldoorn.
Ds J. de Groot werd in 1910 gobo*
ren te .Hilversum en werd op 15 Oct.
1936 hulpprediker te Amersfoort. Op
6 Febr. 1938 deed hij zijn intrede als
predikant te Eek en Wiel welke
plaats hij in 1942 verwisselde voor
Driebergen. Sedert 12 Mei 1946 staat
Ds de Groot thans te Apeldoorn, in
welke plaats 'hij één der 10 'Hervorm*
do predikanten is. Ds de Groot ge*
niet alom in den lande grote bekend*
heid om /.ijn buitengewone kansel*
gaven.
Vooral de cvangclisatie*arbcid en
het werk onder de jongeren heeft
/•ijn bijzondere aandacht. Ds de Groot
is ongehuwd.
Zijn beslissing wordt niet voor 26
Febiuan a.s. \crwacht.

*
De lijsten van de om het leven gekomen inwoners van de rampgebieden,
die dagelijks door 't Rode fiTruis zullen worden uilgegeven, zijn aan hel
bureau van ons blad (Achterweg 1) ter inzage vanaf 9 uur des morgens.
Voor inzage van deze lijsten kan men eveneens terecht bij het secreta:
riaaf van het Rode Kruis ter plaatse, Oranjstraat 12, beneden aan het
kantoor van de fabriek Iwanowitch.
*
De opbrengst van de collecte van het Rode Kruis voor het Rampenfondt
moei Zaterdagmiddag van 3—5 uur door de collectanten worden afgedra*
gen (voor /over dat nog niet is gebeurd) aan het kantoor van de Geineen:
tetonfvanger, bij de heer W. van den Ban.

Abonnementsprijs ƒ 5,- per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Hoe groot het mede:
leven mei onze ge=
troffen landgenoten is
blijkt niet slechts uit
de werkelijk ongeloof:
lijke hulp die aan
komt stromen.
Sterk komt tot uiting dat ook zij
wie de ramp in geen enkel opzicht
trof, delen in de algemene verslagen:
heid. Allen voelen wij ons persoonlijk
betrokken bij liet lot dat die tiendui:
zenden overkwam.
Van practisch alles dat wij op ons
normale levensprogramma
hadden
staan aan ontspanning en vermaak
doen wij zonder moeite afstand.
Wij worden beheerst door die vers
schrikkelijke tragiek die ons de lusl
tot wat wij anders aan afwisseling
zoeken, geheel ontneemt. Het enige
dal wij hopen is dat de organisatie
van het directe reddingswerk zo doel:
treffend mogelijk zal verlopen.
Wij welen dat er fouten gemaakt
worden, maar men heeft nauwelijks
de moed tof cntiek omdat wij levens

wagens verlieten volgeladen de bad*
plaats.
'Het zijn drukke dagen geweest voor
het Rode Kruis en de vele medevcr*
kers aan de diverse acties, waarin
/eer veel werk werd verzet. Een uit»
drukking van erkentelijkheid is hier
EVACUATIE
Herdenking in de Raadszaal — Eerste bedragen voor
In r'ic loop van Donderdag kwamen zeker op zijn plaats.
de eerste personen van de getroffen GELD
herstel — Veel besproken achter gesloten deuren
gebieden in 'Zandvoort aan. Dit wa*
ren familieleden van plaatsgenotcn, Maandagavond kwamen de collectan*
die dus naar de badplaats, waren ge* ten bijeen in Hotel Keur om de ac* Gisterenavond kwam de voltallige ook iets goeds tot stand brengen, n 1.
komen. Evacué's die hier door -de tie voor de financiële hulpverlening Gemeenteraad in spoedzitting bijeen het uitwerken en het toepassen van
Overheid heen worden gezonden zal te bespreken.
ter bespreking van de maatregelen, plannen, die op grootscheepse wijze
110 personen 'hadden /ich voor dit welke genomen dienen te worden in voorzien in de gehele afsluiting v-ui
Zandvoort, voorzover nu kan worden
werk beschikbaar gesteld. Zandvoort verband met de zware schade, die de dit zo kwetsbare zeegebied. Onze Ne*
gezien, niet krijgen.
Noordholland komt voor het on* is verdeeld in 50 wijken, die elk door Zandvoortse kuststrook en enige ge* derlandsc traditie op het gebied vnn
defbrengen van evacué's niet in aan* twee collectanten worden afgewerkt. meente=eigendommen tijdens de ramp» dijkcnbouw rnoee daarbij een richt*
mcrking, zo is van hogerhand msde* Momenteel is de afrekening van 22 zalige nacht van l Februari j.l. ge* snoer zijn.
wijken binnen. Deze leverden een leden hebben.
gedeeld.
(Het is niet geheel onmogelijk dat gezamenlijk bedrag van ƒ 5000,— op,'
Onmiddellijk na de opening van da
Schade f 278.000
een uiteraard welkome, zij het niet vergadering, welke uiteraard een vrij
dit nog verandert).
Dat in Zandvoort toch adressen zo grote, som die hopenlijk nog be* grote publieke belangstelling had,
volgens laatste gegevens
worden g'enoteerd voor eventuele lo* langrijk /al toenemen.
nam burgemeester van Fenema het
Vervolgens gaf spr. een overzicht
Zowel bij het inzamelen van goe* woord.
gies is opdat, wanneer men ter plaats
van de vernielingen, welke aan diver*
deren
als
van
geld
werden
door
ver*
se tóch personen uit de getroffen ge*
Spr. /eide o.in. dat toen hij op 20 se gemeente*eigendommen zichtbaar
bieden /ou moeten herbergen, de scbeidcna inwoners treffende staal* Januari j.l. in zijn nieuwjaarsrede een
adressen reeds bij voorbaat bekend t i es van onbaatzuchtigheid gede*mon* geluid van dankbaarheid kon laten zijn. Kortheidshalve geven wij hier
streerd'. Kinderspaarpotten werden horen over datgene wat in het jaar nog een 'beknopte opsomming en ver*
zijn.
Voor de personen die hier in fami* geleegd en van niet al te rijke bezit* 1952 in de gemeente tot stand was wij/een vooi 't overige naar het front*
lieverband heen komen, wordt een tingen werd toch nog aïgestaan voor gebracht, nooh de Raad noch hij kon artikel in onze krant van Dinsdag
j.l.
overbruggingsregcling getroffen door 'hen die er slechter aan toe zijn.
vermoeden dat er reeds na ruim 2 3 Febr.
Over
lengte van pi.m. 3 J-m
de Dienst van Sociale Zaken.
weken een spoedzitting nodig zou zijn heeft de een
kustlijn 10 tot 15 m duin*
'Hete Rode Kruis begunstigt even* PARAAT BLIJVEN
om de gevolgen te bespreken van de
tueel in andere zin de materiële om* Hoewel voor de plaatselijke colonne jongste watervloed, die zulke cara» reep verloren. — Van de dertig
strandafgangen is 2/3 deel weggesla*
standigheden.
van het Rode Kruis de alarmtoestand strophalc verwoestingen heeft aange* gen. — De Noordelijke afgang naast
is opgeheven, geldt nog wel het con* richt. Reeds wordt er gesproken over de rotonde is geheel verdwenen, ter*
GOEDEREN
een nieuwe springvloed' (16 Februari). wijl de Zuidelijke afgang grotendeels
signe: paraat zijn.
De mogelijkheid zou kunnen be* Het is dus alleszins gemotiveerd — vernield is.
Vele vrijwilligers, sorteerders en ex*
pediteurs in onze gemeente hebben staan dat de Zandvoortse afdeling aldus spr. — de Raad in spoedzitting
Het gehele 'strandniveau is aan*
ervoor zorggedragen dat uit Zand* zou worden ingezet ter aflossing van bijeen te roepen.
merkelijk verlaagd, zodat met hoog
De
schade,
die
Zandvoort
geleden
voort met 'bekwame spoed in totaal colonnes die reeds lang in de weer
getij "opnieuw gevaar voor de duin*
45 ton goederen voor de getroffen zijn. Waarschijnlijk is dit voorshands heeft, valt in 't niet bij de ramp die reep zou kunnen ontstaan.
het Zuidwestelijk deel van ons land
gebieden kon worden verzonden. 23 nog niet.
De strandafrasteringen van prik*
getroffen heeft en deernis vervult ons keidraad zijn beneden geheel en bo*
hart — zo zeide spr. — met hen, die
grotendeels vernield, op enkele
het leven lieten en met de nabestaan* ven
plaatsen zelfs de betonnen palen
SPECIALE FILMVOORSTELLING
den van de slachtoffers.
langs het wandelpad. Tussen Pavil*
van „De dijk is dicht"
Hier verzocht spr. de aanwezigen j oen Kiefer en de J. v Galenstraat is
zich van hun zetels te verheffen een deel van het wandelpad vernield.
voor slachtoffers getroffen gebieden
De hoofdconstructie van de roton*
om twee minuten stilte te bc*
trachten, ten einde zich te be* de is intact, doch de buiten» en bin*
Bewijzen van krachtige hulp door or* fen gebieden.
zinnen op deze rampspoedige nendeurcn üijn deels verdwenen en
deels zwaar beschadigd.
ganisaties zijn er te over. Maar ook
De medewerking van de overheid
Zaterdag en Zondag.
D'c grote gcschutsbunker voor de
vele 'blijken van persoonlijke initia* en andere organisaties om de/e. op*
Moge de Almachtige God leiding flatgebouwen aan de Boulevard de
lieven tot steun komen nog steeds
brengst /o belangrijk mogelijk te geven aan hen, die 't momenteel /o Favauge is geheel onderspoeld en Ie*
aan het licht.
zwaar te verduren hebben en moge verl gevaar op.
Winkeliers staan belangrijke per* doen zijn is groot.
Van de vijf toiletcomplexen van
Ook van Redactionele zijde willen levens uit de/e- ramp iets goeds gebo*
centages van hun omzet af, wedstrij*
ren worden. En dat j's reeds geboren het kampeerterrein zijn er drie totaal
den in alle takken van sport worden wij gaarne de aandacht op dit plan — zo zeide spr. — want de verrassen* verdwenen. De waterleidingen zijn
georganiseerd ten bate van de nood* vestigen.
de eensgezindheid1 en offervaardig* voor het merendeel vernield.
lijdende gebieden.
„De dijk is dicht" trekke zo veel heid is over ons volk. Ons volk, Jat
Enkele scholen (Karel Doorman*
In Zandvoort zal - Maandagavond mogelijk toeschouwers!
zo gemakkelijk verdeeld is in kleinig* school en Kleuterschool hebben scha*
worden gedraaid de film over do
Opdat de dijken inderdaad weer heden, maar thans een zo treffende de aan goten en dakpannen.
droogmaking van 'Walcheren: De /o spoedig mogelijk gedicht kunnen saamhorigheid demonstreert. Van alle
De totale schade aan het gemeente*
dijk is dicht.
worden en de getroffenen binnen de kanten biedt men spontaan hulp.
lijk bezit wordt geraamd op ongeveer
Mogelijk zal deze ramp een les _ ƒ 150.000,— (een vrij nauwkeurige
De opbrengst van deze voorstelling kortst mogelijke tijd de meest krach*
kunnen zijn en op materieel gebied i schatting) terwijl de schade aan par*
zal worden bestemd voor de getrof* tige steun kan worden verleend.

Evacué's in principe
niet
naar Noordholland

Voor de Zomer klaar ?
Naar wij vernamen zal er met alle
mogelijke inspanning naar worden
gestreefd dat 't zwembad van ,,Riche"
voor toet aanstaande seizoen weer in
orde is.
Dat dit, gezien de ravage die in de
stormnacht van Zaterdag op Zondag
werd aangebracht, niet zal meevallen
ligt voor de hand.
Toch is 'het van belang dat dit bad
weer zo spoedig mogelijk wordt her*
steld; men denkc in dit verband aan
het feit dat sedert de opening van
het bad de Zandvoortse schooljeugd
van alle gezindten gratis al die jaren
heeft kunnen „schoolzwcmmen".
Omtrent de financiering van het
herstel wordt nog uitgebreid overleg
gepleegd.
De foto hiernaast toont de ravage.
Een Duitse bunker werd ondergraven
en sloeg voorover op de pompen*
kelder.

welen dat er zo ontvettend veel Ie:
genover staat aan hulp, opoffering en
steun. De om'oorbereidheid van de
hitlpgevende organisaties verklaart
veel, /.o niet alles.
Hebben wij zelf genoeg gedaan, ge:
noeg bijgedragen in de hulp die van
ons hele volk wordt verwacht?
Dit is de vraag die ons bezighoudt.
Als wij horen van die volslagen on:
bekende dorpen en gehuchten die in
verhouding tof hun inwoneraantal
geweldige bedragen opbrengen voor
het Rampenfonds dun beseffen
wij
nog meer hoe die s/ag die een deel
van onze bevolking heeft
getroffen
d/s het ware op ons hele land is neer:
gekomen.
Wij hebben hel vertrouwen dat
ook in onze Gemeente de resultaten
van de collecten en acties groot 7iil:
len zijn.
Als al het mogelijke gedaan is, heb:
ben wij eigenlijk eerst het recht om
met hoop voor de toekomst verder te
leven.

Spoedzitting van de Raad
ticulicrc eigendommen — globaal ge*
schat ƒ 128.000,- bedraagt.
Van de zijde van de lieren SLEGERS
en LINDEMAN kwam de vraag naar
voren of de besprekingen van de
Commissies van Financiën en Public*
ke Werken gecombineerd konden
plaatsvinden. De directeur van Pu*
bliekc Werken, de heer Deutekom,
die aanwezig was, zou dan deskun*
dige voorlichting kunnen geven, waar*
door de thans te houd-en beraadsla*
gingen op zo efficiënt mogelijke wijze
konden plaats hebben.
VOORZITTER kon zich hiermee
verenigen, maar wilde de besprekin*
Cen toch niet het karakter van een
besloten raadszitting geven.
De heer MOLL zeide meer ver*
wacht te hebben van de rede van de
Voorzitter, want ook de particulieren
hebben ernstige schade geleden. Spr.
zag gaarne dat de gemeente zich het
lot van de/e getroffenen ook aan*
trok. Ook het Zuidwesten van het
land is zwaar getroffen en mogelijk
zou Zandvoort een bedrag beschik*
baar kunnen stellen aan het Natio*
naai Rampenfonds. Wellicht kan de
gemeente ook een 50=tal arbeiders
naar het noodgcbied zenden, waar*
van de kosten natuurlijk voor reke*
ning van de gemeente moeten komen.
Vervolgens deed spr. het voorstel
om 100 gezinnen uit het evacuatie*
gebied op te nemen. En ook i.v.m.
het vergaan van drie vissersschepen
voor de kust, verzocht spr. een bc*
drag van ƒ 1000,= voor de nabestaans
den.

Particuliere belangen
gaanïgemeente ter harte
VOORZITTER zeide dat de 'be*
langen van de particulieren de ge*
meente ook ter 'harte gaan, maar —
blijkens mededelingen van de Min.*
president, dr Drecs, worden reeds
maatregelen overwogen deze getrot*
fenen te helpen in 'de geest van de
wet op de materiële oorlogsschaden.
Een bedrag uit de gemeentekas t.b.v.
het Nat. Rampenfonds, leek spr. niet
wel doenlijk, aangezien dit min ot
meer indirect rijksgeld' zou worden.
Om de .begroting sluitend te maken,
is immers een bedrag geraamd van
nog te verwachten rijksbijdragen.
Het uitzenden van arbeiders is
reeds overwogen, maar Zandvoort
moet zich ten deze iets gereserveerd
tonen, mede in verband met de eigen
schade en tevens ook naar aanleiding
van de mededelingen dat momenteel
voldoende arbeiders naar de ramp*
gebieden zijn vertrokken. Een 18*tal
evacué's is hedenmiddag aangeko*
men; de/en zijn bij particulieren on*
dergebraeht. Ofschoon het niet in de
bedoeling ligt van liet Rijk om de ge*
meente Noord «Holland aan te wijzen
voor georganiseerde huisvesting van
evacué's, kan men altijd contact op*
nemen met het hoofd' van Let Huis*
vestingsbureau welke functionaris
deze /aken eveneens behartigt. Twee*
honderd aanbiedingen zijn reeds ont*
vangen, een gebaar* waarvoor spr.
/ich zeer erkentelijk toonde.
Wat betreft het "bedrag van ƒ 1000
voor de na'bestaanden van de omge*
komen vissers, moest spr. dezelfde
gedragslijn innemen als bij de ge*
vraagde gift voor het 'Nat. Rampen*
fonds.
De heer TATES zeide dat ook zijn
eerste gedachten uitgingen naar de
(Lees verder op pagina 2).

Mensen en zaken

Vervolg Raadszitting

Voorlopig f 65,000 uitgetrokken
vernielde eigendommen van Zand»
voortse ingezetenen. Mogelijk is deze
materie oolc te behandelen bij de be»
sprekingen van de Financiële Comm.
Spr. deed de suggestie om 'het pre*
sentiegeld van 'hedenavond af te
staan aan het Nat. Rampenfonds, een
gebaar, waarvan overigens Mevr.
MOL*v. BELLEN de eer toekwam
omdat zij dit reeds voor de vcrgadc*
ring — toen cl'e heer Tates nog niet
aanwezig was — bepleit 'had!
De heer WEBER vroeg of de raads*
leden, welke niet lid zijn van een der
heide commissies, ook deel namen
aan de besprekingen.
VOORZITTER: Inderdaad.... als
gast! Zonder stemrecht dus!
VOORZITTER schorste daarop de
vergadering om de Raadsleden in de
commissies de gelegenheid te geven
de voorstellen te bespreken. De pers
en het publiek verdwenen buiten de
Raadzaal en wachtte gedurende deze
tijd. Van het verloop van de discus*
sies kan hier dus geen verslag volgen.

Bedragen voor herstel
Nadat de zitting van de Raad die
avond voor de tweede keer geopend
was bleek dat de 'Raadsleden over*
eengekomen waren om voor de meest
urgente opruimings* en herstclwerk»
zaamheden ƒ 65.000 beschikbaar te
stellen. Hierin waren o.m. de volgen*
de bedragen begrepen.
Getroffen noodmaatregelen in de
nacht van 31 Jan. op l Febr. en op
Zondag l Februari
ƒ 1500
Opruimen van het strand en berging
.van materialen
ƒ 4200
Zandlichaam om rotonde en twee
strandafgangen benevens hel aan»
brengen van de bestratingen daar»
op
ƒ 21.200
A.anbrengen van zandschermen langs
de -duinvoet over een lengte van
3 km
ƒ 3000
75000 rn2 helmbeplanting .. ƒ 7500
5 Strandafgangen maken (2 in Noord
en 3 in Zuid) aan grondwerk en be*
strating
ƒ 4300
Afrasteringen langs 2 strandafgangen
bij rotonde en 5 voetpaden j 3000
Verwijderen van gevaarlijke beton*
constructie v.d. grote bunker be*
noorden de rotonde, met afsluitend
hekwerk
ƒ 1000

'Herstelwerken aan rotonde en trap»
pen, alsmede het maken van storm»
luiken voor de buitendeuren en
vluchtgat
ƒ 4600
Herstelwerken aan Karel Doorman»
school en andere gebouwen ƒ 5000
—o—
Verder resten nog de volgende
werkzaamheden:
Het herstellen van de zeereep met
tegelbcstratingen en hekwerken tus*
sen paviljoen. Kiefer, van pl.m. 25
strandafgangen, het opnieuw aanbren»
gen van de afrastering langs de voet
van het duin over een lengte van
pl.m. 3 km, 'het bouwen van 3 nieuwe
toiletinriohtingen ten behoeve van
'het tentenkamp alsmede de aanleg
van nieuwe waterleidingen aldaar,
waaromtrent binnenkort de nodige
voorstellen zullen worden uitge»
bracht.

Boulevard wordt verlaagd
Samen met bovenstaande aangele»
genheid werd behandeld een voorstel
tot het verleggen op een lager niveau
van de wandelboulevard tussen d«
Rotonde en de Seinpostweg.
Door de directeur Publieke \Veij»
ken wordt hierover in een 'brief aa*n
B. en W. o.m. het volgende gezegd.
„Teneinde een gezicht vanaf het
terras van Hotel Bouwes op het
strand mogelijk te maken zal de wan»
delboulevard enigermate naar binnen
worden verschoven en tevens onge»
veer 50 cm worden verlaagd. Boven»
dien zullen in afwijking van het goed»
gekeurde bouwplan de terrassen van
het hotel met enkele meters aan de
zeezijde vergroot worden, waardoor
dus de gezichtshoek aanmerkelijk
wordt vergroot. Om op behoorlijke
wijze bij de Seinpostweg aan te sluis
ten zal de helling over een klein gc.deelte iets steiler worden dan thans
het geval is. De afsluiting van het
ter plaatse geprojecteerde openbare
groen (helmbeplanting) is gedacht
Tnet een buizenhek zoals langs de
boulevard is toegepast.
Voorts is het de bedoeling om het
tegeltrottoir aan de noordzijde van
de Seinpostweg van 8 m tot 4 m
breedte terug te brengen. Door deze
wijziging komt een strook grond van
4 m breedte vrij, waarvan de heer
Bouwes gaarne gebruik zal maken
ten behoeve van vergroting van zijn
terras aan de zuidzijde".
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De heer SLEGERS vroeg of de ge»
meente de proviand*voorziening van
door Zandvoort naar de noodgebie*
den uitgezonden personen voor zijn
rekening zou kunnen nemen.
Naar aanleiding van deze vraag
werd besloten het college te mach»
tigen een bedrag hiervoor vast te
stellen; ten hoogste duizend gulden.
De heer WEBER merkte op dat
bioscopen en theaters Zondag a.s. ge»
sloten zouden zijn. Is dit ook 'het ge*
val met café's? Zou het uit zakelijk
oogpunt en met het oog op het te
verwachten bezoek aan Zandvoort
wel juist zijn om de café's te sluiten?
VOORZITTER zal deze zaak on*
derzoeken."
De heer MOLL wilde ƒ 1000,- be»
schikbaar stellen voor de nabestaan*
den van de *bemanning van drie ver*
gane trawlers. Het voorstel werd niet
gesteund. De heer SLEGERS merkte
op dat hij het voorstel sympathiek
vond, maar dat het meer op de weg
lag van de gemeenten waar deze be»
manning gewoond had.
De heer MOLL wilde tevens een

woningkwestie aansnijden, maar werd
hierin door VOORZITTER belem*
merd.
De heer v. d. WERFF zeide dat de
strandpachtersvcreniging
voorstond
dat bepaalde ongebruikte materialen
aan de getroffen strandpachter Hen*
d'riks zouden worden gegeven.
De heer VAN KUYiK vroeg of
voorzitter erop wilde aandringen dat
evacué's in Zandvoort zouden wor*
den ondergebracht, daar veel aan*
biedingen voor logies waren binnen»
gekomen vanuit Zandvoort.
VOORZITTER dacht wel dat ook
Noord*Holland en dus ook Zand»
voort voor onderbrenging van eva*
cuc's in aanmerking zou komen op
den duur.
De heer TATES pleitte voor een
subsidie aan het Rampenfonds, hoe*
wel de financiële positie van de ge*
meente niet rooskleurig is.
Weth. SLAGVELD deelde daarop
mede dat de Gemeente Zandvoort
goederen ter waarde van ƒ 1800,—
voor getroffenen heeft afgestaan.
VOORZITTER sloot daarop onge*
veer half elf deze spoedeisende ver*
gaclering.

„DE MACHT VAN HET KLEINE"
gaf
filmvoorstelling
De Christelijke vereniging voor de
verpleging van lijders aan vallende
ziekte te Haarlem, organiseerde op
Donderdag j.l. twee filmvoorstellm*
gen in „Monopole" van de film „Le*
vensgeluk bedreigd door Epilepsie".
Voor de avondvoorstelling was de
belangstelling maar zeer matig, ruim
honderd personen waren aanwezig,
maar 's middags -was de zaal tot de
laatste plaats bezet.
Het is een zeer mooie, gekleurde
film, voor het grootste deel opgeno*
men op „Meer en Bosch" te Heem*
stede en geeft een duidelijk beeld van
de behandeling en de levenswijze der
patiënten, die er in de bijbehorende
scholen, werkplaatsen en omringende
landerijen zo veel mogelijk op wor*
den voorbereid, hun plaats m de
maatschappij na hun 'herstel weer te
kunnen innemen.
De heer Veenhof, broeder op
„Meer en Bosch", gaf bij de beelden
een duidelijke toelichting.
Hij vertelde o.a. dat er practisch
geen sport is, met uitzondering van
zwemmen dan, die door de patiënten
niet wordt bedreven. Zelfs de zomer*
kampen zijn in het programma op*
genomen. „Maar", zo vervolgde broe*
d'er Veenhof, „hoe goed wij ook voor
de patiënten zijn (en hierbij doelde
hij vooral op de kleintjes), -we weten
het heel goed: het kind hoort thuis".
In de pauze werd door de heer
Groeneweg nog een klein gedeelte
gedraaid van de watersnoodfilm,
waarvan de vele slachtoffers door
broeder Veenhof waren herdacht in
zijn openingswoord.
'Er werden enige mooie deur* en

tafelmatjes verloot, werkstukken van
de patiënten en door de prijs der lo*
ten te verhogen, was broeder Veen*
hof in staat om ƒ 50,— voor het Na*
tionale Rampen*comité af te staan,
een sympathiek idee.
Tegen half 11 kwam er een einde
aan deze leerzame filmavond, waar»
door het publiek enig inzicht kreeg
hoe deze volksziekte wordt bestreden
of het lot, dergenen die er aan lijden,
zo veel mogelijk wordt verzacht. G.H.

STORT
uw bijdrage
voor het

NATIONAAL
RAMPENFONDS
Statenlaan 31, Den Haag

Giro 9575
Bijdragen van Zandvoort kunnen tevens worden gestort op de 'rekening van het Rode Kruis, afdeling
Zandvoort, bij de Twentse Bank, Grote Krocht 12

ZANDVOORT
knapt zijn zaakjes weer op
Zandvoort heeft Maandag <le handen
in elkaar geslagen en is met man en
macht begonnen aan de herstelwerk*
zaamheden van de zo zwaar getrot*
fen zeekant van de badplaats.
Het gemeentebestuur gaf Maandag*
ochtend vroeg opdracht aan de Dienst
der Publieke Werken om in de aller*
eerste plaats te zorgen voor herstel
van de zuidelijke afgang van de
Strandweg, waardoor er dan weer
een mogelijkheid zou bestaan met
vrachtauto's, enz. het strand te be»
reiken. Een flink aantal arbeiders,
werkzaam bij de D.U.IW., werd bij
deze -werkzaamheden ingeschakeld en
reeds des avonds was de minder be*
schadigde afgang weer berijdbaar.
Onderwijl waren ruim honderd leer*
lingen van de Rijkskweekschool uit
Haarlem in de loop van de ochtend
begonnen allerlei aangespoeld mate»
riaal naar de duinkant te slepen.
Voornamelijk werden tegels — af»
komstig van 'het voetpad van de
noordelijke boulevard en van afgan»
gen, of die van de strandpachters —
opgekocht met als resultaat dat des
avonds ongeveer 6000 stuks verza»
meld waren. Het is nog een vrij klein
aantal, daar nog duizenden tegels
door de zee zijn meegenomen.
Een andere ploeg van de 'Dienst
der Publieke Werken verzamelde
takkenbossen of stak helm en toog
onmiddellijk aan „de gang om op het
strand dit materiaal te planten. Door
deze takkenbossen en het'helm wordt
het stuifzand opgevangen, waardoor
de duinreep zich langzaam maar ze»
ker in de oude toestand zal herstel»
len, hoewel hiermede nog wel jaren
gemoeid kunnen zijn. Alles hangt
echter van de weersomstandigheden
af.
Vrachtauto's patrouilleerden Maan»
dag en Dinsdag langs 'het gehele
strand om alle bruikbare materialen
en eigendommen van strandpachters
op te halen. De deur van de rotonde
werd zes kilometer ten zuiden van
Zandvoort aangetroffen....
Natuurlijk zijn enkele inwoners op
eigen houtje bezig geweest om voor
zichzelf hout te halen, maar de poli*
tie kwam hier meteen achter en liet
alle materiaal in beslag nemen en
naar 'het remiseterrein aan de Noor»
derduinweg overbrengen. Binnenkort
zullen de gedupeerden gelegenheid
krijgen om na te gaan wat eventueel
hun bezitting is geweest.
(Het paviljoen Kiefer werd de laat»
ste dagen aan de zeekant met zakken
zand verstevigd; zelfs Woensdag*
avond om 12 uur was nog een aantal
personen 'bezig aan de versterking
van de duinreep. Onmiddellijk ge»
vaar is thans niet meer aanwezig.
Ook de strandpachters hebben de
afgelopen dagen alles in het. werk
gesteld om hun eigendommen nog te

redden, maar
zonder veel resultaat.
Het is nu N wel gemakkelijk om cri*
tiek uit te oefenen, maar het had be»
ter geweest de eigendommen na elk
seizoen op te ruimen. Voor de toe*
komst lijkt het daarom gewenst, dat
het gemeentebestuur geen enkele uit»
zondering meer toestaat, hetgeen te*
vens schele ogen van de andere
strandpachters voorkomt, die nu ech*
ter wel in hun nopjes zullen zijn dat
ze hun /aken; binnen 'hadden.
De chaos bij 'het Richebad is nog
groot en vooral in deze omgeving zal
het nog lange tijd duren voordat het
puin cii de wrakstukken zullen /ijn
opgeruimd.
Maar niet alleen op het strand, ook
binnen. de bebouwde kom zijn part'*
culieren en overheidsinstanties druk
bezig geweest om te herstellen wat
te herstellen valt. 'Het dak van de
Karcl Doormanschool aan de 'Paral»
lelweg is weer volledig met pannen
bedekt en ook de achterkant van het
raadhuis is opnieuw van een goot
voorzien. De duizenden takken zijn
door de reinigingsdienst opgeruimd
en de plotseling ontstane boomgaten
zijn betegeld of met klinkers be»'
straat. Op diverse daken van parti»
culiere woningen /:ijn de dakpannen
wederom aanwezig, hoewel sommigen
veel hinder hebben van het feit dat
bepaalde pannen {van speciaal for»
maat) niet te koop zijn.
Onze voorlopige conclusie is dat
Zandvoort zich weer 'begint te her»
stellen van de stevige slag, toege*
bracht door de orkaan van l Febru»
ari, een datum die velen en ook ons
altijd' wel in herinnering zal blijven.

Evacué's kunnen
bril krijgen
Van de zijde van het Rode Kruis
wordt ons medegedeeld dat getrof*
fenen uit de rampgebied die hun bril
zijn kwijtgeraakt bij een opticien
gratis een nieuwe bril kunnen krijgen.
Men dient dan wel een verklaring
van het Rode Kruis of een andere bc»
voegde instantie over te leggen.

Bijeenkomst bij de
Woodbrookers verschoven
Het aanstaande weekend in Bentveld
bij de Arbeidersgemeenschap der
Woodbrookers dat gewijd zou zijn
aan de nagedachtenis van iHenriëtte
Roland' Holst is verschoven.
Het zal nu worden gehouden in het
weekend van 21/22 Februari.

De avontuurlijke reis

49. En bij zich zelf prevelend, verdween de vrek
weer in zijn schatkamer, drukte op een knop en het
valluik viel weer toe.

50. iMunuel greep Raratsus bij een poot en stil slo*
pen ze beiden de kamer uit en naar' beneden naar
het elfje, dat angstig zat te wachten of de vrienden
nog terugkwamen.

Duisternis en licht.
Red mij, o God!
Het water komt mij tot de
lippen.
Ik zink weg in weke modder
en 'heb geen vaste grond; ik
ben in diep water geraakt en
de vloed overstroomt m i j . . . .
(Psalm 69).

Terwijl de storm, met orkaankracht
de opgezweepte golven van de zee
beukte, besprong het water het weer*
loze land. Weerloos mag dit land wel
genoemd worden bij zoveel natuur»
geweld.
Een nameloos leed is over tiendui»
zenden gezinnen gekomen, een leed
dat niet te peilen is door hen, die het
zelf niet meegemaakt hebben.
De Zaterdagavond vóór de fatale
nacht waren wij nog druk doende om
ons huis tegen de windstoten te be*
veiligen. Wij waren verontrust
want er vielen pannen van het dak_
en de binten van de kap kraakten.
O, ja — wij mopperden nog omdat
de muur van ons slaapvertrek regen
doorliet.... 't Was zo erg... .
Een golf van schaamte welde in
ons op, toen wij 'Zondagmorgen de
verbijsterende zekerheid kregen 'dat
het Zuid*Wcstcn van ons land ge*
troffen was door een ramp, welker
gevolgen nu nog niet te overzien zijn
Wij, die zo juist het warm bed ver*
laten hadden, becl'achten dat 'in de*
zelfde ogenblikken, waarin wij kor»
xelig het lekwater uit de kamer op»
dweilden, een tiende deel van ons
volk een hopeloze strijd leverde met
de losgeslagen natuurkrachten.
En naarmate de Zondag versteek,
werden wij geconfronteerd met een
catastrophc, zó groot, dat ons hart
ineenkromp.
Wat was- ons eigen kleine ongerief,
van lekkende muren en onder water*
staande bijkeuken vergeleken bij hel
verdriet van ontelbare gezinnen?
Kinderen verloren hun ouders, v,i=
ders en moeders zochten schreiend
de golven af naar hun kinderen....
mensen verloren have en goed....
En nog steeds stijgt het getal der
doden, de doden van een rampzali i
land, dat zich de verschrikkelijke
nacht van l 'Februari altijd zal blij»
ven herinneren.
In de dagen, die achter ons liggen,
hebben wij verbijsterende bijzonder»
heden vernomen:
'Een vrouw, die een kind verwacht,
zittend op de nok van een huis. Zij
heeft haar driejarig -zoontje tegen
zioh aan gedruk en achter haar drijft
'het ontzielde lichaam van haar tien*
jarige jongen op het vuil*grijze water.
'Zal deze moeder ooit nog'een ge=
lukkige dag in haar leven kennen?
En dan in onze onmiddellijke om*
geving, de ontzettende mededeling:..
„Mijn broer verloor z'n drie kindsren,
z'n zwager een schoonzuster met dri^
kinderen en z'n schoonmoeder
Negen mensen in een huis, dat op
een dijk in 's*Gravendcel stond.
De radio en de kranten geven met
niet aflatende opeenvolging een huis
veringwekkende cyclus van berichten.
De ganse dag door....
Een beklemming maakt zich van
ons meester, wij zijn geschokt, om»
dat zoveel leed tegelijk onvoorstcl»
baar is.
Maar midden in deze baaierd van
vernieling en ontoombaar geweld,
waarin de vertwijfeling zich dreigt
meester te maken van het getroffen
volksdeel, schijnt een licht over de
diepe duisternis. Het licht van de
naastenliefde.
Wij worden geroerd door de deer»
nis en de liefde, die in deze dagen
werden opgebracht. De berooid;:
slachtoffers worden niet vergeten. Zij
staan niet alleen in hun ellende. Zij
weten zich gedragen door de naasten»
liefde, wier werken zijn: de hongeri»
gen spijzigen, de dorstigen laven, de
zieken genezen, de naakten kleden,
de daklozen herbergen, de bedroef*
den troosten en
de doden 'bc»
graven....
MOMUS.

Dreigend tekort
vervoersgelegenheid
voor emigranten
De Commissaris voor de Emigratie
deelt mede:
Nu het Directoraat»Generaal van
Scheepvaart de „Johan van Oldcn*
barnevelt" voor twee afvaarten in dit
jaar voor andere doeleinden dan voor
emigrantenvervoer heeft bestemd, is
vervoersgelegenheid voor ca. 2900
emigranten komen te vervallen. (Hier*
door zal waarschijnlijk in het midden
en in de tweede helft van het jaar
een tekort aan vervoersmogelijkhcid
optreden naar verschillende landen.
Teneinde de moeilijkheden niet te
vergroten en jhun eigen vertrek te
verzekeren, wordt aan de emigran»
ten, die gereed' zijn voor vertrek, met
klem aangeraden van de hun aange»
boden vervoersgelegenheid gebruik te
maken. Zij, die voor vertrek gereed
komen, hebben slechts éénmaal voor*
rang bij boeking, d'aarna gaan zij, die
later gereedkomen, voor.

Familieberichten

ZONDAGSDIENST

DOKTOREN: 4 Februari werden wij verblijd met
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne» de geboorte van ons
weg 34, telefoon 2813
zoontje en broertje
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
DTRK
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
R. Koper
spoedgevallen s.v.p.).
M. KopertKoper
Elly
WI.1KZUSTER:
Gevr. woning te Zandvoort.
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer» A. .1. van der Moolenstraat 82
Aangeb.
mod. 2e etage, van
straat 7, telefoon 2720.
Walbeeckstr. 34» 11, A'dam.

Woningruil

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

PREDIKBEURTEN

Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 8 Februari
Bijzondere collecte voor het Ram* Koopt uw
pcnronds.
10 uur: Ds E. Saraber Jr.
Zang door het Kerkkoor.
7 uur: Ds C. de Ru.
Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Manchesterjassen, »mouwvesten en
Ned, Protestantenbond, Brugslraat 15 »broekcn,
Eng. leren blauw keperen
Zondag 8 Februari
broeken, overalls blauw, khaki en
10.30 uur: Prof. Dr .1. N. Sevenster witte overalls, korte en lange stof*
van Amsterdam.
jassen, enz. enz.
KRUISSTRAAT 12, TELEF. 2360
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoak Emmaweg
Zondag S Febiuari
-K) uur: Ds A. -de Ruiter.
Bede* en boete uur. voor alles wat de Zandvoortse Cou»
rant te vertellen heeft, dat is wat
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 3a. uw
annonce in dit nieuwsblad tot een
goede geldbelegging maakt. Een ad*
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
vertentie in de Zandvoortse Courant
Dinsdag 10 Februari
staat evenzeer in het middelpunt der
S uur: Samenkomst in „Ons Huis". belangstelling bij de lezers als de
Spr.: Joh. H. van Oostveen.
laatste berichten over de inbraak bij
plaatsgenoten of de wijziging van
tramdiensten.
Zondag 8 Febr. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 402 m) door de heer P. Zandvoortse Courant
Spigt van het Humanistisch Verbond. Achterweg l
Telefoon 2135
Onderwerp: „Verscholen fatalisme".

by

Bedrijfskleding

Intense aandacht * . .

De WENS van IEDERE HUISVROUW in vervulling
EEN EIGEN WASMACHINE
met wringer en schakelaar
ƒ 398- of ƒ 5,60. p.w.
idem
zonder wringer
ƒ 330,— of ƒ 4,65 p.\v.
ELECTR.- DROOGMACHINE
ƒ 251,- of ƒ 3,50 p.w.
Dte/e machine is ook geschikt voor een klem wasje met een kleine hoes
veelheid water!

TE HUUR GEV'R. voor
Mei, Juni en Juli gem. ka»
mcr, slaapkamer en keuken
v. echtpaar met l kind. Br.
met prijs onder no. 1001
bureau Zandv. Courant.
WERKSTER gevr. voor l
ocht. per- wk. Aanm. Kost»
verlorenstr. 16 tussen 5*6 u.
Te koop aangeb. NIEUWE
PERSIA'N'ER BO'NTJAS,
nieuwste model. Swagerman,
Brederodestraat 52.
Te koop: 2»jiers. VEREN
BED met nieuw overtrek.
Zijlstra, Koningstraat 16.
Biedt zich aan v.d.c.n. NET
MEISJE uit Gron., in gezin
met schoolg. 'kind. Br. ond.
no. 1003 -bureau Zandv.Crt.
WERKSTER gevraagd voor
Donderdag* of Vrijdagmor*
gen. Kostverlorenstraat 22.

Dameskapsalon Eugène

Een PHILIPS RADIOTOESTEL met Visserijband ƒ 245,- of ƒ 3,40 p.w
PHILIPS PICK»UP
- ƒ 98- of ƒ 1,25 p.v.
TELEVISIE vanaf ƒ 495,—; actuele programma's.
STOFZUIGERS diverse merken
vanaf ƒ 2,= p.w.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U.
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
RADIO
Kostverlorenstraat 7
Telef. 2534

HOE wilt U gewassen hebben?
Natwas
Droogwas
Mangelwas
Kastklaa?
Stomen

(d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
afgeleverd) met EEN DAG GEREED
(getumblerd) gevouwen afgeleverd
met TWEE DAGEN GEREED
lijfgoederen getumblerd, overige goederen
gemangeld met 2 DAGEN GEREED
geheel gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED
DEKENS per stuk
BEHANDELING FIJNE WAS

__
l O, 29
__
f O, 38
__
I Uj 42

kg
kg
kg
fO, 52 kg

fl,

WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

Geopend van 8»12 uur

Administratiekantoor
SPECIALE;DIENSTEN
J. P. F. R. PESCH IN DE KERKEN

Brederodestraat 26, telefoon 2667
In de kerken van alle gezindten in
BOEKiHOUDBUREAU
ASSURANTIEBEZORGERS en Zandvoort zal Zondag a.s. in predi»
HUIZEN ADMINISTRATIE
king, lied en gebed uitdrukking'wor»
Wij sluiten brand», inbraak; en
den gegeven aan het medeleven met
stormschadeverzekeringen
de slachtoffers van de noodgebieden.
De collecten zullen bestemd zijn voor
het Rampenfonds.

WEEK-AGENDA

De Dudok keert terug

De Zandvoortse reddingboot, de C.A.
Dudok de Wit, die hulp geboden
Fry'dag ó Febr. S uur: film „Het heeft in de getroffen gebieden, keert
in de loop van morgen terug naar
barre Noorden".
Zandvoort. -'Men zal binnendoor naar
Zaterdag 7 Febr. S uur: idem.
Umuiden koersen en dan over zee
Zandvoort varen.
Zondag 8 Febr.: geen voorstellingen. naar
Alles is wel aan boord.
Maandag 9 Febr. S uur: film „De dijk
is dicht". T.b.v. het Nat. Rampen»
Adoptie . . .
fonds.
Monopole

Dinsdag 10 Febr. 8 uur: film „De
schat van Monte Christo".
'Woensdag 11 Febr. 8 uur: idem.
Donderdag 12 Febr. S uur: film
„Brief encounler", onder auspiciën
van Culturele Kring 't Helm.

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 7 Febr. 8.15 uur: De Ned.
Comedie met „School voor vrou»
wen".
Dinsdag 10 Febi. S uur: Het Rotterd.
Toneel met „Hendrik IV".
Donderdag 12 Febr. 8 uur: De Haag»
sche Comedie met „Androcles en
de leeuw".

iHoe spontaan de hulpverlening in
het buitenland is blijkt wel uit de
enorme bedragen die door verschil»
lende landen bijeen gebracht worden.
Inmiddels is bekend gemaakt dat uit
het z.g. tegenwaardefonds door Ame»
rika 225 millioen dollar beschikbaar
zal worden gesteld. Wellicht zal dit
bedrag nog stijgen.
Dat zelfs in deze tijd de humor af
en toe niet verloren gaat bewees een
bericht in het Parool van gisteravond
waarin werd gemeld dat het Ameri»
kaanse stadje Hays
Bussum had
geadopteerd.
'Een meisje uit dit vredige stadje
in Kansas had in het geadopteerd
Bussum gelogeerd.
Wellicht zullen deze vriendelijke
Amerikanen er even van opzien wan»
neer zij horen dat hun „pleegkind"
(gelukkig) niet onder water .staat.

van '

antiquiteiten

Kled'en, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor*
werpen.
Kerkstraat 13. Telef, 2288

voor de

Noel Coward's meesterwerk:

BRIEF
ENCOUNTER
(Het laatste Rendez»vous)

'n ontroerende film! Toegang 'boven 18 j. ü'i/ge»
breid voorprogramma. (Zie Z.Crt. van 3 Fehr.)
Theater Monopole,'^8 (u. Kaarten: ƒ 1,20 b.i.
't Helm: Dr Gerkestraat 93 zw. en 's avonds a.tl.
zaal. (Plaatsbespr. Pond. 11.30^12.30 u.)

STORMSCHADEVERZEKERING

ALLEEN ZATERDAG:
WILHELMIENTJES Inl.: Makelaar S. Attema
HOGEW'EG 64, TELEFOON 2715
en GLACÉ-SPRITS
65 cent per 250 gx.
en CAKES 5 voor 48 et
GLANSV'ERF /' 3,25
GRONDVERF ƒ 2,35
COCOSKOÉKJES,
Alle
kleuren
GEVULDE'KOEKEN,
CANO'S,
HENK SCHUILENBURG
PRIMA APPELGEBAK,
De Goedkope Amsterdammer
GEBAKJES, enz. en/.
Grote Krocht 5=7, telefoon 2974
Bij ons verkrijgbaar:
„BOLLETJE"*BESCHUIT
De BESTE RECLAME Is
adverteren
in de ZANDVOORTSE COURANT
Schoolplein 4 - Telef. 2467

PRIMA
PRIMA 1

Fa, A, v,d: Mije & Zonen
Onze PUNTZAK
AANBIEDINGEN

L Haltestraat
J. Knotter
37

Schoenhandel

Donderdag
12
Februari

COMBINEERT thans uw BRANDVERZEKERING
van uw omoercnde goederen met een

Geldig tot en met
Zaterdag 14 Februari a.s.
Hogeweg 72 - Telef. 2068 l groot blik Leverpastei 0,57
250 gram pittige Koffie 1,69
De allernieuwste
OLIEPERMANENT 250 gram Rococowafels
(Koffiewafels)
0,56
compleet f 6,—
Havermout.. 500 gram 0,26
Haarverven .. vanaf ./ 1,50

A.E.G. ELECTR. WASMACHINE

De WENS van IEDERE HUISVADER

INKOOP

r

BETERE
fabrikaten
Eigen reparatie»inrichting
Grote Krocht 13, tel. 2106

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid van de
redactie)
Mijnheer de Redacteur,
In aansluiting op het artikel in Uw
blad van Dinsdag 27 Januari j.l. be»
treffende de summiere uitvoering der
Wachtgeld» en Werkloosheidsverze»
kering, zou ondergetekende gaarne
onderstaande in Uw blad van Vrijdag
6 Februari a.s. zien opgenomen.
Op de eerste plaats is het een
raadsel hoe een en ander kon worden
geplaatst zonder nadere informatie
ter bevoegder plaatse. T.a.v. de zegs»
lieden blijkt dat zij terzake dermate
onkundig zijn dat 'het hun in feite
niet aangerekend kan -worden. De
schade die dit echter heeft veroors
zaakt en het nog kan veroorzaken,
maken het noodzakelijk genoemd ar»
tikel te weerspreken.
In eerste instantie heeft dit zeer
onverantwoordelijke artikel tot ge»
volg dat de uitvoering hier ter plaat»
se zeer wordt bemoeilijkt, de nood»
zakelijke medewerking van diverse
personen wordt nu botweg geweigerd.
Vervolgens heeft het de positie van
de arbeiders en hun organisatie's aan
de 'kaak gesteld; het is namelijk zo
dat de organisatie ter uitvoering van
de W. en \V. wet voor een groot ge»
deelte uit vertegenwoordigers der on»
dersoheidene arbeidersorganisatie be»
sta'at. Hier zou dus mee verklaard
worden als zouden deze vertegen»
woordigers op ernstige wijze hun
plicht verzaken. Wat met zeer veel
moeite en zorg is tot stand gebracht
kan niet sneller worden afgebroken.
Als dit de bedoeling is geweest, kan
gezegd worden dat deze opzet in -/e»
ker opzicht is geslaagd.
Wat de tobberij betreft, zij het
volgende bekend. Aanvankelijk zijn
er zonder twijfel inderdaad vele en
grote fouten gemaakt en liet een en
ander wel eens iets te wensen over.
Dit euvel is nu echter opgeheven en
grove fouten alsook moeilijkheden
met uitkering en dergelijke komen
sporadisch meer voor. Dat er nog
moeilijkheden bestaan is 'hoofdzake»
lijk het gevolg van verkeerde mani»
pulaties van een zekere categorie
corrupte arbeiders. Het plaatsen van
valse handtekeningen, het op on»
rechtmatige wijze trachten een dub»
>bele uitkering machtig te worden en
dergelijke middelen meer, veroorza»
ken een zeer ernstige stagnatie en
zijn zeer belemmerende factoren voor
een vlotte afhandeling. Als gevolg
hiervan zijn ook de 1goedwillende me»
dearbeiders dikwijls het slachtoffer.
Als men bij ingesteld' onderzoek moet
concluderen dat er enige krachten
practisch iedere dag aan de controle
van corrupte aanmeldingen moeten
worden besteed wordt 'het al iets dui»
delijker. Dat dergelijke corrupte ele»
menten zeer zwaar dienen te worden
gestraft en dieven van 'hun medear»
beiders zijn. behoeft geen nader b«»
toog. Overigens zijn er zeer zeker
moeilijkheden van administratieve

14
Slager G AUS Kerkstraat
Telef. 2102
Magere lamscarbonade
500 gr. ƒ 1,48
Magere lamslappen
500 gr. ƒ 1,90
Magere lamsbout
500 gr. ƒ 2,10
Varkens Haascarbonade
500 «r. /' 1,85
Varkens Schoudercarbonadc. 500 gr. ƒ 1,65 '
Mooie doorregen varkenslappen 500 gr. ƒ 1,55
Rauwe reuzel (bij vlees)... 500 gr. ƒ 0,60
Rauwe lever
.'
p. 100 gr. ƒ 0,45Biefstuk tartaar
p. stuk ƒ 0,40
Blinde \ inkcn
p. 100 gr. ƒ 0,45
rieden weer on?e beroemde gekookte ge»
lardeerde lever.
Zaterdag weer snert p. liter 50 et
Varkcnsvleebbecntjes (voor de snert)
80 et. p. kg.
Volop Jiondcnvoer (kopvlecs, hartjes)
75 et. per 500 gram
Gelderse gekookte worst (bij vlees)
25 et. per 100 gram
Vraagt onze bekende lunchpakketten

aard, dit is onoverkomelijk, mede in
verband met vorengaande, doc'h de
grootste bezwaren hiervan zullen m
de toekomst verdwijnen. Bij het on»
dcrzoek naar de omstandigheden om»
trent de handelingen der werknemers
in de voorafgaande 13 maanden wordt
in de toekomst vrijwel overbodig
door de vergaarde kennis, terzake
verzameld in de archieven.
Ook de samenwerking tussen de
cliverse instanties behoeft enige ver»
'betering, doch ook hieromtrent bc»
gint het te dagen. Wanneer men el»
kaar. beter gaat begrijpen, waartoe
wederzijds zeker hard aan wordt ge»
werkt, zal ook dit euvel zijn beslag
krijgen. Dat een en ander enige tijd
vergt is vanzelfsprekend. Daarom is
het nog niet verantwoord om zo
maar zonder meer een oordeel te vel»
len, men deed beter om langs andere
weg te trachten de zaak op te bou»
wen. Met kankeren en afbraak be»
reikt- men niets. Het vergaren van
meer kennis op het gebied van de so»
ciale verzekering, meer activiteit ont»
wikkelen in de organisatie, corruptie»
ve elementen te elimineren, krachtig
mede te werken aan verbeteringen op
allerlei gebied, kan zeer beslist meer
bijdragen in het bereiken van betere
toestanden.
Veel meer is er ten aanzien van ho»
venstaande aan te merken, dodh ik
wil mij tot dezen beperken. Wil stel»
Ier van vorenvermeld gewraakt ar»
tikel /ijn kennis op het gebied van
W. en W.verzekering vergroten, laat
hij zich tot de plaatselijke corrcspon»
denten der bedrijfsverenigingen wen»
den en /ij zijn ten alle tijde bereid
hem nader te informeren. Strijdt ech»
ter met open vizier, dat doen wij ook.
Dat dit ons ernst is moge blijken uit
de volledige ondertekening. In ver»
trouwen dat dit op enigerlei wijze tot
andere gedachten heeft mogen leiden
en tot een groter vertrouwen t a.v.
deze materie heeft kunnen bijdragen,
verblijft inmiddels, met dank voor de
plaatsing,
JAN VOSSEN,
Diaconiehuisstraat 3, Zand-\oort.
Pl.vertegenw.
In het bewuste artikel werd de aan;
dacht gevestigd op de moeilijkheden
bij de uitvoering van de werkloos;
heidswet, in de hoop dat hier spoedig
verbetering in zal komen; in hel be»
lang van de betrokkenen.
Dat die moeilijkheden er zijn blijkt
dan ook wel duidelijk uit het stuk
van inzender. (Tegen iemand persoon:
lijk was ons artikel niet gericht).
Z.Crt.

ZONDER EXTRA KOSTEN kunt U
gebruik maken van onze COLLECTIE
CMCHé'S naar aardige ontwerpen.
Laat U het modeUenboek eens tonen!

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

Naar een
veiliger verkeer
A.N.W.B, gaat speciale veilig'
heidskeuringen verrichten.
Uitgaande van het fe't, dat nog steeds
tal van verkeersongevallen plaatsvin»
den, welke geheel of gedeeltelijk te
wijten zijn aan technische gebreken
of onvolkomenheden aan het motor»
voertuig, heeft de A.N.W.B, besloten
over te gaan tot het instellen van
veiligheidskeuringen.
Deze keuringen zullen die onder»
delen omvatten, waarvan do \eilig»
heid' op de weg in hoofdzaak afhan»
kelijk is: n.I. stuurinrichting, rem»
men, wielgeleiding, vering, schokbre»
kers en verdere bewegende onderde»
len van het onderstel, alsmede ver»
lichting en signalering, die appara»
tuur dus waarmede de auto zijn na»
dering of richtingverandering te ken»
nen geeft.
Bij de technikeu ringen, welke de
A.NAV.B. reeds lang aan de techno»
stations en met de bekende blauwe
technomobielen verricht, is geble»
ken, dat /.eer veel wagens juist ten
aanxien van de directe veiligheid on»
middellijk noodzakelijke voorzienin»
gen behoeven, zodat het technoper»
soneel vaak moet adviseren de be»
treffende reparaties onverwijld te la»
ten uitvoeren.
Voor de A.N.W.B. is dit aanleiding
geweest om naast 'het uitgebreide
techno»onderzoek, dat de algehele
conditie alsmede de rij»economie van
de wagen omvat, ook de mogelijk»
heid te verwezenlijken van een snel
te verrichten veiligheidsonderzoek,
dat gevaarlijke gebreken feilloos aan
het licht brengt.
Daar de technomobielen en de tech»
nostations 'beschikken over alle ge»
reedsohappen en meetinstrumenten
om deze keuringen vlot en perfect uit
te voeren, zullen de veiligheidsonder»
zoeken door hetzelfde getrainde per»
soneel' worden verricht.
Deze keuringen, die pas kunnen
plaatsvinden na vooraf gemaakte af»
spraak, zullen ongeveer een half uur
in beslag nemen. De resultaten van
een veiligheidsonderzoek, dat uiter»
aard periodiek zal moeten worden
verricht, zullen worden vastgelegd in
een „Rijd veilig»attest", aan de hand
waarvan de bezitter van de wagen
dan de nodige voorzieningen zonder
tijdverlies kan laten aanbrengen.

THEATER „MONOPOLE"

g

D i r. G eb r. Koper. Tel. 2550

Maandag 9 Februari, aanvang 8 uur

Sport

SP'BCIALE FILMVOORSTELLING
van de 'Hollandse Film:

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUW'BN"
De wedstrijden van on/c elftallen
van j.l. Zaterdaj» en Zondag werden wegens vertrek naar het buitenland.
wegens de slechte wcersomstandig= Woensdag 11 Februari
heden afgelast.
's morgens 10 uur wordt in
„ONS HUIS"
Alle wedstrijden voor a.s. Zaterdag geveild 1 : Ameublementen, tafels, stoe»
7 en Zondag 8 Februari zijn wegens len, bedden, ledikanten, radio met
pick=up met pl.m. 100 dansplaten,
de nationale ramp afgelast.
kleden, fiets, enz. enz. en wat verder
te bezichtigen is op DINSDAG van
4 tot 9 uur.
De leden wordt medegedeeld dat de
Veilinggebouw
training hedenavond (Vrijdag) geen
doorgang vindt.
„DE WITTE ZWAAN"
Telef. 2164
R.K.S.V. „T.Z.'B."
ADVERTEERT in de
ZANDVOORTSE COURANT
Alle wedstrijden voor a.s. Zaterdag
en Zondag zijn afgelast.

VEILING

In -verband met de nationale ramp zal
de vastgestelde feestavond a.s. Zon*
dag 8 Febr. in het Patronaatsgebouw
niet doorgaan.
EERSTE OVERWINNING
Het politie=elftal behaalde Vrijdag»
middag de eerste overwinning. Heem»
stede werd namelijk met 4=1 versla*
gen. Bij de rust was de stand 2=0 in
het voordeel van de Zandvoorters.
De returnwedstrijd, die Dinsdagmid»
dag gespeeld zou worden, is in ver»
band met de toestand niet doorge»
gaan.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Bij de openbare lessen van on/e kleu»
ters die over verschillende uren ver»
deeld, gelijk bekend, op 14 en 17 Fe»
bruari a.s. in het gymnastieklokaal
van de \Vilhelminaschool plaats vin»
den, zullen wij de ouders laten /Jen
op welke wijze met deze jongbte Ie»
den wordt omgegaan.
De officiële uitnodigingen werden
aan de ouders reeds toegezonden, ter»
wijl wij erop rekenen, dat de stroken,
gehecht aan deze uitnodigingen, spoe»
ddg 'bij 'het secretariaat zijn ingele»
verd om aan de hand daarvan een
plaatsindeling te kunnen maken.
Ter voorbereiding van de jaarver»
öadering komt het bestuur van de
Kennemer Turnkring op 7 Februari
a.s. bij Brinkman in 'Haarlem bijeen.

h'
ii

l'

Afd. volleybal!.
De uitslag van de Maandagavond in
het Krelagehuis te Haarlem gespeel»
de competitiewedstrijd luidt:
H.V.S. 2»O.S.S. 4»0.
„Z.A.C.'VNIEU\VS
Afd. tafeltennis
Onder matige publieke 'belangstel»
ling, waaraan de weersomstandighe»
den niet vreemd -waren, werd j-I- Za»
terdag de t.t. wedstrijd gespeeld tus»
sen de Zandvoortse Politiesportver.
en Z.A.C. De zilveren medaille werd
wederom door Z.A.C, gewonnen en
verdiend, want zij hebben het beslist
niet cadeau gekregen.
Vooral de volgende partijen waren
zéér spannend en geeft het verdere
verloop der 'wedstrijden goed weer.
Enkelspel:
.H.H. Pols=Schulze 21»19, 21=12 = 1*0.
H.'H. Rutgers=Schulze 18=21, 13=21 =
0=1.
H.H. Methorst=Paap 19=21, 15*21 =
0*1.
Hr Methorst»Mej. Schultz 21=19, 21=19
= 1=0.
Hr Pols^Mej. Sohultz 13=21, 19=21 =
0*1.
H.IH. 'Rutgers=Paap 14*21, 19=21 - 0*1.
In het dubbelspel moesten er twee»
maal 3 sets gespeeld worden om tot
een overwinning te komen.
Beide teams kunnen op een fraaie,
sportieve wedstrijd terugzien. Onze
volgende wedstrijd is bepaald op Za»
terdag 14 Februari en wel tegen de
R.K. tafeltennisvereniging T.Z.B.
W ATERS N O ODRIT
Zondag 8 Febr. a.s. wordt de aange»
kondigde rit van l Febr. j.l. welke
wegens de nationale ramp die ons
land trof werd afgelast, door de 'M.C.
Haarlem e.o. opnieuw georganiseerd.
De baten komen thans geheel ten
goede aan het Nat. Rampenfonds.
Lengte der rit 80 km.
Gemiddelde snelheden:
Motoren tot 200 cc 36 km/u.
Motoren boven 200 cc en auto's
40 km/u.

l i

SOHAAKNIEUWS
De uitslagen van de gespeelde wed»
strijden 'luiden:
A: Bais'Kramer
1=0
Draak=Kop
afgebr.
E. M«lenaar=Vcrhaert
afgebr.
B: Dijkstra=Weber
1=0
Termes Sr.*v. Keulen
1=0
W. de Jong=Molenaar
1»0
Termes Jr.*Giskes Sr.
1=0
De voorlopige uitslag van de wed=
strijd: Het Oosten*Zandvoort is 3=4
in tiet voordeel van Zandvoort. De
drie afgebroken partijen zullen de
beslissing moeten brengen.

DE DIJK IS

Toegang 14 jaar.

De totale recette van deze voorstelling zal
aan het „Nationale Rampenfonds" worden
afgedragen.
Filmfabriek „Polygoon" stelt deze film geheel gratis ter beschikking.
Gem. Vcrm. Bel. wordt niet geheven.
De uitgever van dit blad stelt zijn kolommen gratis ter beschik*
king voor deze advertentie.
Entree=prijzen: parket f 0,60, parterre f l,—, stallcs=balcon f 1,20,
loge ƒ 1,50.
'
'
DE DIRECTIE.

f 2,95

GEMINDERDE NYLONS . . . . f 3.95
ZEER FIJNE ENKALONS . . . . f-5.45
Linksgeweven kous met perion f 2,25
AMERIKAANSE NYLONS . . . . f 5,75
Sterke DAMESKOUSEN f 1,98; 2 paar f 3,70
•£• Reparatie nyloakousen in één dag terug
55

99
Haltestraat 12, telefoon 2099

VOORDEEL OP V O O R Ë E ,
Bij

ALBERTHEIJN

99
99

Stationsplein = Dir.. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vrijdag 6 en Zaterdag 7 Februari, 8 uur
Aletro=Goldwyn=Mayer presenteert U Stewarl
Granger, Wendell Corey, Cyd Charisse in:

Het barre Noorden
Een /eer spannende film over de pelsjagers van
het uiterste Noorden van Amerika! Sensatie!
Wantrouwen! Jalousie! (Kleur door Anso=Color).
Toegang 14 jaar.
, Maandag 9 Februari, 8 uur
SPECIALE VOORSTELLING van de Hollandse
film

TfcïTTT
TQ
JJ'jLjlW 10
t.b.v. Het Nat. Rampenfonds.

Vermicelli
Macaroni
Capucijners

™^m 19
25o gnm 21
50 o nram 33

VCT

500 gram

Spek, gerOOkt

Mager Ontbijtspek S 69
Zuiver Rundvet 500,,^ 77
CARABIESJES

"

Toegang 14 jaar.

Dinsdag 10 en Woensdag 11 Februari, 8 uur
20th. Century Fox presenteert U: George Mont<
gommery. Paula Gorday, Berry Kroeger

De schat
van Monte Christo
George Montgommery. . . . als de kloekmoedige
waaghals, op wiens sc'houders de zware en gevaar=
lijke taak rustte, de gemaskerde ridder gevangen
te nemen! Paula Gorday.... als de meest begeer»
de vrouw van Frankrijk. . . . overdag!, als de koel»
Moedigste houwdegen des Keizers.... 's nachts.
Opgenomen in Super=Cinecolor. Toegang 14 jaar.
Donderdag 12 Februari, 8 uur
Onder auspiciën van Culturele Kring 't Helm
wordt U gepresenteerd Noe! Coward's meester»
werk

Brief encounter
(H'ET LAATSTE RENDEZ VOUS) met Celia
Johnson, Trevor Howard en Stanley Holloway.
Toegang 18 jaar.
Zie speciale raambiljetten van 't Helm.
Zondag 8 Februari is ons theater
wegens de Gedenkdag
de gehele dag gesloten !

ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

TIEN PROCENT
van
onze weekomzet
van Zaterdag 7 tot en met Vrijdag 13 Februari
willen -wij afstaan aan het

Nationaal rampenfonds
Fruit» en Groentenhandel
C.
VAN ROON & Zn
Stationsstraat 6 — Telefoon 2295
Bestellingen worden zonder prijsverhoging thuis;
bezorgd.

Uitgesteld
De feestavond van het Zandvoorts
Mannenkoor op 14 iFebr. is uitgesteld.
—o— '
De avond van de Zandvoortse Mu=
/iekkapel op 7 Febr. a.s. zal eveneens
niet doorgaan.

Zachte Zeep
5oug,,m 25
Verse Eieren NO. 3 iOv„ r 152
Haagse Leverworst A 21
Haring in Tomatensaus pBr buk

38

Losse Koffie

250 gram

149

Losse Thee

ooatam
gram
Z200

69

Cocosstaafjes
Pepermuntballen
Pudding
Chocohagel

39
25
17
»k 22

100 gram

BOFFIE KOFFIE Dat's bétere, ja beste koffie!

ALBERTHEIJN

Rijkspostspaarbank
Aan hot postkantoor Zandvoort en
het daaronder -behorende ambtsges
bied werd gedurende de maand .In»
nuari 1953 ingelegd f 64104,87 en te=
lugbctaald ƒ 53656,74.

lle Haarlemse Voorjaarsbeurs voor de vrouw
Zoals onze le/ers weten zal deze
beurs voor 1953 worden gehouden
van Vrijdag 27 Februari t.m. 6 Maart
a.s. Dit domein voor de Vrouw xfll
wederom vele nieuwe attracties bren»
gen met de bekende modeshow, d'ie
weer 5 x per dag zal plaats vinden.
Op veler verzoek zullen nu ookgrots
maten worden getoond. Ook nu is" er
van de zijde der standhouders grote
belangstelling aan de dag getreden.
Men deelde ons mede, dat ook thans
de beurs geheel is volgeboekt. Een
geheel nieuw beursorkest, n.l. „The
Music Stars" o.l.v. Jan de Klerk zal,
119 met vele andere artisten van naam
optreden.
Voorrangsbewijzen zullen aan ons
buraeu ook dit jaar weer worden ver»
strekt.

j f/n>

Kijk nu loch die prijzen eens en
proef eens wat een kwaliteit l

THEATER

Bouwnijverheid
In de maand Januari zijn drie wonin»
gen gereed gekomen, terwijl met de
bouw van vier nieuwe woningen werd
aangevangen. Momenteel zijn 45 wo=
ningcn in aanbouw.

Hoed gevonden
Een onxer verslaggevers heeft Zater»
dagavond een herenhoed gevonden,
\\aarm de initialen J.'R. zijn vermeld.
Inlichtingen hij de redactie.

Onze KQUSENWEEK
ENKALONS

Geslaagd
Voor het semi=Arts examen slaagde
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
on/.e vroegere plaatsgenoot Joh. Ger»
ritsen te Arnhem, oud=leerling van de
Julianasohool.
—o—
Op 5 Febr. j.l. slaagde on/e plaats»
genoot L. 'Pleging, met lof, voor het
patroonsdiploma banketbakker. Hij
slaagde voor warenkennis met het
hoogste cijfer, n.l. 10.

maakt U het
leven goedkoper!

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Febr.
berijdbaar
8 9.30 16.30 22.07 5.- 13.30=20.00
9 10.43 17.30 23.29 6.30 14.30=21.30
10 12.08 19.
.- 7.- 16.00=23.00
11 0.55 S.—13.24 20.30 5.00»11.30
12 2.01 9.- 14.23 21.30 6.00=12.30
13 2.58 10.— 15.15 22.- 7.00=13.00
14 3.47 10.30 16.— 23.- 7.30=14.00
Samengesteld door P. v.d. Afy'e KCzn

BURGERLIJKE STAND
30 Jan.-5 Febr. 1953
Geboren: Bpudewijn Marinus, zoon
van J. Duivenvoorden en W. R.
Suijkerbuijk; Dirk, zoon van R.
Koper en 'M. Koper.
Ondertrouwd: C. Koper en H. G.
Extra.
Getrouwd: W. G. J. van Veldhuizen
en S. B. Laugeman; W. van Hek
en H. G. A. Vacssen; P. iH. Kuiken
en J. Keur.
Overleden: C. Paap, oud 55 j-, echt=
genoot van A. Schraal.
Zeepost
Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië: m.s. „Talisse" (12 Febr.).
Nieuw Guinca: m.s. „Langkoeas"
(12 Febr.).
Ned. Antillen: m.s. „Willemstad"
<17 Febr.).
Suriname: s.s. „Cottica" (18 Febr.).
Unie v. Zuid Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Oranjefontein" (10 Febr.).
Canada: s.s. „Rijndam" (12 Febr.).
Australië en N w. Zeeland:
m.s. „Fairsea" (12 Febr.).
Argentinië, Bolivia, Chili, Paraguay,
Uruguay, Brazilië:
m.s. „Alhena" (11 Febr.).

Belangrijke
Café

HILLEGOM

GRILLROOM

telefoonnummers
en adressen

Restaurant
TUL1P-BAR

Entertainer HARRY DAVELAAR
SCHITTEREND GELEGEN TERRAS
AAN DEMONSTRATIETUIN „TRESLDNG"

2000 Brandmelding
2403 Commandant Brandweer
2100 Politie
3819

Politie (voor spoedgevallen)

2345 Gem. Secretarie

2499 Gem. Geneesheer, Julia.na.weg la
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasserij „HoIIandia",

fijnstrijkery, J. H. G. Weellink,

K.J.C. „HARTENVROUW"
organiseert Woensdagavond 11 Febr.
a.s. in Esplanade een Klaverjastour»
nooi ten bate van het Rampenfonds.
Aan de deelnemers wordt verzocht
kaarten mede te brengen.
ƒ
Inschrijfgeld ƒ 0,50 per persoon,
aanvang 19.30 uur.

K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. speelde 'K.J.C. Zand*
voort zijn nieuwe competitie. Men is
begonnen niet verplicht opnemen.
No. l werd Sols, 2e G. Meijer, 3e
P. Schijff, 4e P. Paap.
K.J.C. Zandvoort heeft ƒ 25,- «e»
schonken aan het Rampenfonds.

„De nacht van de 16e Januari"
Door de toneelvereniging „Op Hoop
van Zegen" werd j.l. Vrijdagavond
een herhaling gegeven van het to»
neelstuk „De nacht van de 16e Janu»
ari". De jury, gekozen uit de aanwe=
zigen, verklaarde de beklaagde met
4 stemmen tegen l onschulSiy.

Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7

2135

Zandvoortse Courant, Gerten-

bachs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko" "

Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2254 Siytery Lefferts, Zeestraat 44-

Redactie: E. Leeflang
Achterweg l

ZANDVOD

Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte
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DE TOCHT
van de

„C. A. A. DUDOK DE WIT"
Zaterdagochtend werd bekend dat de
Zandvoortse rcddingboot „C. A. A.
Dudok de Wit" via IJmuiden om l
uur weer aan het strand zou terug»
keren. Tientallen zagen het bootje
reeds van verre met grote snelheid
naderen en om enkele minuten voor
enen schoof het over het zand. De
tractor trok de boot over de eerste
bank, waarna de vier inzittenden, te
weten schipper Floor Koper, Rook
Koper, Ab Kraaijcnoord en de mo»
tordrijver Ab Bos voet aan vaste
wal konden zetten. Zij werden harte»
lijk welkom ge'hetcn door de heer de
Booy, secretaris van de Kon. N.Z.'H.
R.M., alsmede door de heren van der
Mije, Attema, van Bremen en Rom»
kes.
Vrij snel werd de boot op de wa»
gen geplaatst en keerde men weer
naar de standplaats in de Zeestraat
terug, 'hetgeen mogelijk was doordat
in allerijl, de eerste dagen na de
storm, de zuidelijkste strandafgang
was hersteld.
De dodelijk vermoeide mannen, die
hoogstens twee van de vijf nachten
slapende hadden doorgebracht en een
baard van 5 dagen hadden, konden
eerst toen huiswaarts keren, dank»
baar voor datgene, waarmede zij de
getroffen bevolking in de geteisterde
gebieden hadden kunnen helpen.
Vorige week Maandag arriveerde de
boot aan de Leidsevaart en om half^
drie werd1 hij te water gelaten. Hier»
bij liep hij een kleine deuk in de
steven op. Des avonds om 11 uur
meldde de schipper zich aan de ma»
rinebasis»duikboothaven te Rotter»
dam, waarna de proviandering plaats
had. Men sloeg voldoende in voor
een gehele week. Ook genoeg olie
werd meegenomen. De eerste op»
dracht was onmiddellijk naar Spij»
kenisse te stomen, maar toen het
schip daar bij het doorbreken van
het daglicht arriveerde was er geen
werk; 'daar de mensen niet in nood
verkeerden.

Mensen
van vluchtdijk gehaald
Vervolgens
werd
met
hulp
van een loods de steven naar
Middelharnis gewend en in deze
plaats -was men blij met de komst
van de Dudok. Ruim honderd men»
sen werden "op verzoek van de bur»
gemeester van een vluchtdijk gehaald
en naar de haven overgebracht, waar
de vluchtelingen in grotere schepen
overstapten. De naoht werd voor een

deel doorgebracht op de grond van
een kleine woning van ccn klompen»
maker. Dit 'was d'e enige nacht dat
de bemanning goed geslapen heeft,
hetgeen wel nodig was, daar ook de
Zaterdag en Zondag daarvóór van
slapen al niet veel was gekomen.
Woensdag stak men over naar
Bruinisse, waar vooral hulp in de
polders nodig was, maar waar de Du»
dok niet kon komen. Men ontmoette
twee Urkerboten, die zandzakken
vervoerden. En de komende dagen
bleef men bij elkaar.
In Wemeldinge waarheen men
koerste, was geen hulp nodig, toen
maar weer op weg naar Sint Maar»
tensdijk, hetgeen met velerlei moei»
lijkheden gepaard ging, daar de bo»
ten om de haverklap op zandbanken
liepen. Toen men na veel moeite in
de haven arriveerde konden ongeveer
6000 zandzakken worden afgeleverd,
materiaal waarom het gemeentebes
stuur zeer verlegen was., De feurgc»
meester raadde de bemanning vari de
Dudok en de twee Urkerboten aan
naar Stavenissc te vertrekken. Zon»
der loods, zonder boeien, zonder
licht maar mét talloze onzichtbare
zandbanken in 'n stikdonkere storm»
nacht viel dit karweitje niet mee.
Des nachts liep een Urker vast, maar
'hij kon weei worden losgetrokken.
Een andere vissersboot lag op de ho»
ge golven te steken; de loods aan
boord durfde met over te stappen
wegens afwezigheid van elke richt»
lijn. Toch trokken de drie boten ver»
der. Hoewel de Dudok maar een
diepgang van ongeveer 80 cm heeft
kwam men enkele malen op een bank
vast te zitten, maar steeds lukte het
weer los te komen en dieper vaarwa»
ter te bereiken.

Opbrengst van de collecte
in Zandvoort
f 14.400,-

Als voorlopige opbrengst der alhier
gehouden collecte voor de slachtof»
ters in de noodgebieden is aan het
Nationaal Rampenfonds een bedrag
van ƒ 14.400,— overgemaakt. 'Enkele
kleinere giften welke zijn toegezegd
doch nog niet ontvangen, zullen nog
later worden ingezonden.
In dit bedrag zijn vanzelfsprekend
niet opgenomen ( d e vele remises en
overschrijvingen welke door zeer vele
inwoners direct aan het Rampen»
fonds zijn gezonden.
Wij vermelden als bijzonderheid,
dat een gift ad ƒ 1000,— binnen»
kwam. Het gezamenlijk personeel
van Hotel „De Schelp" schonk een
bedrag groot ƒ 400,—, terwijl een
actie van het personeel van Publieke
Werken der Gemeente een bedrag
van ƒ 57,50 opleverde.
—o—
De leerlingen der iHannie Schaft»
school 'brachten 1 ƒ 235,— van hun
spaargeld bijeen; welk bedrag afgc»
Zeven mannen uit dragen is aan het Nationaal Rampen»
een schuur fonds.

Donderdagmorgen arriveerden de
drie 'bootjes in Stavenisse, maar ook
hier behoefde geen hulp meer te wor»
den geboden. Toch bleef men in de
buurt en men smaakte het genoegen
nog zeven mannen uit een schuur te
halen. Oe hele dag werd naar men»
sen gezocht, doch, zonder veel resul»
taat. Wel bemerkten d'e bemanningen
veel koeien, paarden, varkens, hon»
den, katten en kippen, die in de ver»
laten huizen waren achtergebleven.
Donderdagnacht passeerde men
Zierikzee, terwijl men bij Bruinisse
s.o.s.sseinen opmerkte van een Engels
jacht. Een andere reddingboot, de
„Ida Maria de Raath", uit Vlissingen,
probeerde reeds hulp te bieden, zon»
der resultaat en ook de Dudok kwam
bij de reddingspoging nog in een
hachelijke positie te verkeren, maar
de stopzak bracht toen redding.
Men ging toen tegen de dijk lig»
gen, omdat het jacht dat in de polder
lag door de stroom in een dijkbreuk
niet te bereiken was. De Vlissingse
reddingboot had een roeiboot bij
zich, er volgde nog een tweede en
met behulp van 15 mannen werden
deze bootjes over de dijk getrokken.
Met succes! Het Engelse jaoht had
reeds twee dagen met motorpech te
kampen gehad, hetgeen verholpen
kon worden. Na dat hierin was voor»
zien ging men verder op onderzoek,

tn. de, dy,k
Jaren geleden vertelden de emigram
ten die uil alle delen van Europa naar
de nieuwe wereld stroomden elkaar
verhalen uit het land van hun hen
komst.
De Hollandse emigrante'n hadden
daarin een niet gering aandeel en hun
verhalen over polders, dijken en de
zee maakten een diepe indruk.
De daarop volgende generaties ga»
ven die verhalen door en sommige
werden legendarisch.
En zo ontstond de geschiedenis
van het jongetje dat op een storm'
achtige avond langs de Spaarndams
merdijk liep en plotseling voor een
gat stond waaruit een ferm straaltje
water de achter hem liggende polder
in spoot.
Zonder zich ook maar een ogen:
blik te bedenken stak hij een van zijn
vingertjes in de bedreigde plaats en
zo troffen ds verbaasde polderbewo>
ners hem de volgende ochtend aan,
geduldig met zijn vinger in de dijk.
\D\it verhaal werd bekend in ges
heel Amerika en opgenomen in de
leesboekjes voor het lager en hoger

maar men stuitte pp honderden lijken
van paarden, koeien en varkens. -Uit
een boerderij \vist men nog twee
paarden en een koe, zij het met veel
moeite, te redden.
Het reddingswerk was voorbij en
nog dezelfde dag voer men naar Rot»
terdam waar men zich afmeldde. Di»
reet werd in gezelschap van ongeveer
20 trawlers de terugtocht via Gouda
ondernomen, hetgeen in de nachte»
lijke uren nogal moeilijkheden met
zich mee bracht. Zaterdagochtend
arriveerde men om 4 uur in Amster»
dam. De Dudok voer daarna naar
IJmuiden en zocjht de ligplaats van
de Neeltje JaccJba op. Eerst toen
kreeg men eens gelegenheid1 op ver»
haal te komen .en een paar uurtjes
slaap te pikken.- Om 12 uur werd het
laatste eindje naar Zandvoort afge»
Jcgd.
iHet reddingswerk was ten einde!
J.G.B.

onderwijs -in de Verenigde Staten.
leder kind kent daar het verhaal
van dat heldhaftige kereltje dat de
polder rond Spaarndam voor een
ramp behoedde.
Het maakt weinig verschil of deze
geschiedenis wel of niet is gebeurd,
de indruk die het op jongeren en
ouderen maakt is er niet minder om.
Velen denken in deze dagen terug
aan het verhaal van dat jongetje.
Dat jongetje werd een geheel volk en
het vingertje werden de handen van
duizenden Nederlanders,
Engelsen,
Fransen, Belgen en Amerikanen, die
te hulp snelden toen de dijken het
niet langer konden houden.
In alle staten van Amerika werd
gisteren met „De vinger in de dijk":
actie begonnen (om geld en goederen
in te zamelen voor de getroffenen)
en op alle scholen worden deze week
de leesboekjes opengeslagen en cf
zenden kindervingertjes wijzen op de
illustratie's bij deze geschiedenis de
plaats aan waar een klein jongetje
opeens het symbool werd van een
stug en onverzettelijk volk.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

„ROMANTISCH
FRANKRIJK"
Filmavond door de N.R.V.
De grote zaal van „Zomerlust" was
Vrijdagavond 6 Februari nagenoeg ge»
heel gevuld met een reislustig pus
bliek, toen de heer N. Slootjes, con»
sul der N.R.V. met een kort woord
deze bijeenkomst opende.
'De heer Slootjes zeide een ogen»
blik geaarzeld te hebben, deze film»
avond doorgang te doen vinden met
het oog op de grote nationale ramp.
Maar waar 't hier een zuiver culturele
film betrof was het z.i. toch wel vers
antwoord en hij was ervan overtuigd
dat onder normale omstandigheden
ook de laatste .stoel bezet geweest
/ou zijn.
De film die de titel droeg: „Dwars
door Frankrijk, bekend en onbekend",
\verd ingeleid en van commentaar
voorzien door de heer C. 'H. Groen,
die /Ach op 'bijzonder prettige en on*
derhoudcnde manier van /ijn taak
kweet.
Het .betrof hier een kleurenfilm die
/eer mooi is en een uitstekend beeld
geeft van Frankrijk, overgoten door
de zomerzon. Voor het opnemen van
deze rolprent werd een afstand van
5500 km afgelegd.
'Het eerste deel gaat van Evrange
aan de Frans»Luxemburgse grens door
Elzas»Lotharingen naar Colmar, door
de Jura naar de Franse Alpen met
prachtige opnamen van de Mont»
Blanc. Langs toekende plaatsen als
Nice, Menton, Juan les Pins en
Lourdes.
'Het tweede deel brengt ons aan de
Baskische kust. Vandaar naar Roem
madour om via Gorges du Tam en
Thiers Vichy te bereiken.
'We zien de oevers van de Loire
met zijn fraaie en beroemde kastelen
om tenslotte te eindigen in Parijs.
Speciaal de reportage van deze stad
was buitengewoon interessant.
Tegen half elf was deze filmavond
ten einde en de heer Slootjes maakte
bekend, dat het in de bedoeling ligt
hier%an binnenkort een herhaling te
geven.
G.H.

„De nood aanpakken
dooi: zegels, plakken"
„Plaatselijke actie te Zandvoort?"
jeugd. Er worden wel eens bezwaren
gehoord tegen het inschakelen van
de jeugd in liefdadigheidsacties, maar
het -comité is van mening, dat in dit
geval die bezwaren opzij gezet mo»
gen worden nu het gaat om de leni»
ging van een zo grote nood.
Speciaal ten behoeve van verzame»
laars van postzegels — maar natuur»
lijk ook voor andere belangstellenden
— zijn speciale „First day covers"
(eerste dag»omslagen) verkrijgbaar
gesteld. Zulk een cenveloppe met wa»
tersnood»zegel en speciale afstem»
peling is verkrijgbaar door het stor»
ten van een bedrag van ƒ 0,70 op
De directeursgeneraal van de P.T.T., postrekening no. 590.000 ten name
de heer L. Neher, die Maand'agmor» van het Comité Watersnoodpostze»
gen in Den iHaag het verschijnen van gels 1953, Zeestraat 82, Den Haag.
dit speciale zegel aankondigde, sprak
de verwac'hting uit, dat de opbrengst
van de extra toeslag l millioen gul*
den zal bedragen. Wil deze opzet sla*
Speeltuinnieuws
gen, dan zullen dus tot 31 'Maart a.s.
10 millioen van deze zegels verkocht
moeten worden, een aanzienlijk aan» De mandolineclub van de speeltuin»
tal, dat evenwel te bereiken is, wan» vereniging „Kindervreugd" telde bij
neer ieder aan deze zegel»actie deel» de oprichting slechts acht leden,
maar dit aantal is nu reeds tot 26
neemt.
De 'Nederlandse Posterijen hebben gegroeid. Met een firma is een over»
ervan afgezien, in verband met de eenkomst aangegaan inzake de leve»
watersnood een zegel met een specia» ring van muziekinstrumenten op ge»
makkelijke voorwaarden.
Ie afbeelding te laten ontwerpen.
Met Pasen 1953 kunnen de leden
Niet alleen zou daarmee veel meer
tijd gemoeid zijn geweest, maar ook zelf voor de paaseieren zorgdragen,
zou het gevaar groot zijn geweest, daar de Zaterdag tevoren een eieren»
•dat dteze zegels een indruk van zoekwedstrijd in de speeltuin wordt
pathos of vals sentiment zouden heb» georganiseerd. Of deze eieren echter
tien gemaakt. Vandaar dat besloten eetbaar zijn is een tweede vraag, maar
is, 'de watersnoodsuitgave y.o sober zo niet: er zijn nog andere aardige
prijzen 'beschikbaar gesteld.
mogelijk te doen zijn.
Tijdens een ouderavond in April
De 'Posterijen hebben het voorts aan
iedereen mogelijk willen maken, door a.s. zal een toneelgroepjc schetsjes
het 'kopen van watersnood'zcgcls de ten tonele brengen. De repetities
nood te helpen lenigen. Daarom heeft hebben elke Woensdagmiddag plaats.
men de toeslag willen beperken tot
10 cent. Uit de Stichting voor het
Ouderavond
Kind, het Comité voor de (Zomerze»
gels en de Directie van de P.T.T. Hedenavond wordt in hotel Keur een
heeft zich een werkcomité gevormd, ouderavond van de Wim Gerten»
dat de verkoop van de watersnood» bachschool gehouden. O.m. zullen
zegels op verschillende wijzen zal enige
films worden vertoond.
stimuleren. 'Dit comité zal het zeer
op prijs stellen, wanneer het in de/c
„Drie is te veel"
taak zal worden geholpen door plaat»
selijke acties.
'De toneelvereniging „Op Hoop van
De heer Neher zeide, dat naar de Zegen" heeft als laatste stuk in dit
mening van het comité 'bij de ver» winterseizoen in studie genomen de
koop van de watersnoodzegels een klucht „'Drie is te veel" in drie be»
'belangrijke taak is weggelegd voor de drijven door Joh. Blaaser Sr. en Jr.

Van Dinsdag 10 Februari af zijn in
alle Nederlandse postkantoren „Was
tersnoodspostzegels" verkrijgbaar met
een frankeerwaarde van 10 cent en 'n
toeslag van 10 cent. De opbrengst
van deze toeslag zal geheel ten goe»
de komen aan het Nationaal Ram*
penfonds. De watersnoodzegels zijn
tot en met 31 Maar a.s. verkrijgbaar
en blijven geldig tot eind 1954.
Het watersnoodzegel is het gangba»
re lOscentszegel met de beeltenis van
II.M. de Koningin, voorzien van de
opdruk „1953 Watersnood".

Actie van de Padvinders voor hel
Rampenfonds

Ook in Zandvoort
diensten tegen betaling
De Nederlandse padvinders»organisa»
ties zullen een landelijke actie op
touw zetten om een flink bedrag aan
't Rampenfonds over te maken. Ook
de Buftalo's te Zandvoorl nemen hier
aan deel.
De bedoeling is dat de padvinders
en padvindsters, de welpen, verken»
ners etc. hun diensten aan 't publiek
aanbieden tegen 'betaling.
Het doel is dat elke padvinder met
het opknappen van werkjes tcnmin»
ste één gulden verdient. Deze ver»
diensten worden allen overgemaakt
aan het Nationaal Rampenfonds.
Deze actie, die dus veel lijkt op een
eerder door de padvinders uitgevoer»
de hulp voor een ander doel onder
de titel ,,'Ecn heitje voor een kar»
weitje", zal worden gehouden op Za;
terdag 14 Februari.
Maandag 16 Januari zullen de ver»
diende bedragen worden ovcrge»
maakt. _ 'Padvinders»organisaties van
alle gezindten doen mee.
Advies aan het publiek: Laat de
padvinders in Zandvoort, wanneer zij
hun diensten aanbieden iets verdie»
nen met een werkje dat zij graag zul»
len verridhten. Uw geld komt terecht
waar het nodig is.

Uitreiking
dekking en kleding
.1.1. Zondagmiddag werden aan een
40=tal hier verblijvende evacué's uit
de noodgebieden dekens en kleding»
stukken uitgereikt door de afd. Zand=
voort van het Nederlandse Rode
Kruis.
Voor evt. nog aankomende en hier
verblijvende slachtoffers zal dit her»
haald -worden Zaterdagmiddag van
2.30 tot 3.30 uur in het Patronaats»
gebouw.

Opbrengst collecten
in de kerken te Zandvoort
De collecten in d'e Zandvoortse kcr»
ken ten bate van het Nationaal Ram»
penfonds die Zondag j.l. werden ge»
houden hebben alle verheugende bc»
dragen opgeleverd.
In de Nederlandse Hervormde 'Kerk
bedroeg het totaal ƒ 1438,16; in de
Gereformeerde Kerk werd rond ƒ 750
geschonken; in de Rooms»Katholicke
Kerk bedroeg de opbrengst ƒ 2050,35,
terwijl in de Ned. Protestantenbond
ƒ 249,91 beschikbaar werd gesteld.

Lezing in de Raadzaal
over groepsonderzoek
schoolkinderen L.O.
Maandagavond 16 Februari zal in de
Raadzaal een bijeenkomst worden
gehouden waarbij Drs P. J. Stolker,
hoofdassistent van de Rijksuniversi»
teit te Leiden, een lezing zal houden
over het onderwerp: „Is uitbreiding
van het psychologisch groepsonder»
zoek tot de leerlingen van de derde
of vierde klas der lagere scholen
noodzakelijk?"

Gevolgen van een
glad wegdek
Zondagochtend had omstreeks 11 uur
op het kruispunt Zandvoortselaan
hoek Bcntveldsweg een botsing tussen
twee auto's plaats. Een wagen slip»
te toen de bestuurder remde om een
tegenligger voorrang te verlenen.
Beide wagens werden ernstig besclia»
digd en moesten worden weggesleept.
Persoonlijke ongevallen deden /ich
niet voor.

Botsing
Zondagmiddag had op de Boulevard
de Favaugc omstreeks half vier een
botsing plaats tussen twee auto's, die
achter elkaar reden. Een wagen werd
aan de achterzijde licht beschadigd.

Derde auto-ongeval
Zondagmiddag had om 4 uur op de
iHogeweg de derde autobotsing plaats.
Bij "'t indraaien van de Grote Krocht
reden twee auto's tegen elkaar op
met als gevolg dat een bestuurder
een snijwonde aan het voorhoofd en
een inzittende een lichte verwonding
aan de linkerknie opliep. Beidb wa»
gens werden vrij ernstig beschadigd.
Dr 'Entzinger verleende de eerste
hulp.

STADSSCHOUWBURG

STORT

HAARLEM

Zondag 15 Februari, 8 u.
HET VRIJE TONEEL

Sport
VA'CANTIE»

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUW'BN"

WO'NINGRUIL GEVR.
eerste helft Aug. of andere

A.s. Zaterdag en Zondag gaan 'de
wedstrijden weer normaal door int
dien het weer meewerkt. Voor Zand*
voortmeeuwen l staat de zeer belang*
rijke wedstrijd thuis tegen De Post*
duiven op het programma.
Ook de training gaat de/e week
weer door. We rekenen er op dat
Woensdag weer allen present /uilen
x.ijn.

datum. Vrij huis aan rand
v. stad, bij bos en heide. Br.
Visser, Öutshoornlaan 38,
Tilvcrsum.

OPEN BRIDGEDRIVE
In de Maandagavond gehouden Be»
stuursvergadering van d'e Zanclvoort*
se Bridgeclub is" besloten op 7 of 14
Maart a.s. ccn open bridgcdrivc te
organiseren ten bate van het Ram*
pcnfonds.
BRIDGEN
Twee van de zes wedstrijden van de
3c competitie van de Zandvoortsc
Bridgeclub zijn al weer voorbij, maar
veel tekening is er nog niet in de
strijd gekomen.
In de A*lijn bezet het koppel Sjou»
werman*Spiers de eerste plaats, ge*
volgd door Fabel*Stor en mevr. Bros*
sois*Scriutte.
In de B*lijn heeft de fam. v. Eckclt
een flinke voorsprong op het koppel
Notterman*Springer, hetwelk op xijn
beurt bijna 13% voorstaat op mevr.
BarenssIHeldoorn.
Het koppel Goos*Hcuft bezet met
119.12% de eerste plaats in de C*
lijn, gevolgd door mevr. Penaat*Bros*
sois met 111.05% en fam. Bakkcnho*
ven met 104.17%.
In de D»lijn staat 'het dameskoppcl
DröscsSchuilcn'burg op de Ie plaats
met 120.49%. De'fam. Baard-i volgt
hierna met 115.97% als goede tweede.

K.Iein ge/in zoekt te Zand*
voort 'n GEMEUBILEERD
HUISJE (event. gedeelte v.
iuiis) vanaf Juni t.m. Scpt.
Br. no. 1101 bur. Zandv.Crt.

voor het

NATIONAAL
RAMPENFONDS

Woensdag 18 Februari
S uur

Volksvoorstelling

Toneelgezelschap

„.TOHA'N KAART"

Statenlaan 81, Den Haag

De appels van
Eva

Giro 9575

Pr.: ƒ ],* en ƒ 2,* (dlles
inbegrepen).

TE HUUR GEVR. voor
enige maanden flat, woning
of vrije etagewoning te
Zandvoort. Br. onder no.
1102 bureau Zandv. Crt.

Vrijdag 20 Februari, 8 u.
Toneelgezelschap
„JOHAN KAART"

NET M'EISJE gevr. voor
lialvc dagen van 9*2 uur.
Oostcrduinweg 245 a, Aer*
dcnhout.

Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al*
les inbegrepen). Verkoop
op speeldag en 2 dagen
er voor van 10*3 uur.
Telefonisch na 12 uur.
Coupons geldig.

Bijdragen van . Zandvoort kunnen tevens
worden gestort op de rekening van het
Rode Kruis, afdeling
Zandvoort, bij de
Twentse Bank, Grote Krocht 12

Parijs 1890

Kerkstraat 14
Telef. 2102

Te 'koop gcvr. door part.
van part. een i.g.st.z.
PERZISCH TAPIJT fHcrez)
2V-> x 31/» of 3 x 4 meter.
Br. no. 1104 bur. Zandv.Crt. Gevraagd

Grote afslag heel^dik vers vet
gerookt spek van f 1.60 nu f 1.25
per 500 gram
Reu/el
500 gr. ƒ 0,60
Pracht Kalfslappcn
500 gr. f 1,65
Pracht Kalfsfricandeau
500 gr. ƒ 2,00
SNERT 50 CENT PER LITER

FLINK MEISJE

DUITSE CONVERSATIE»
LESSEN gevraagd. Br. ond. voor de huishouding.
no. 1103 bureau Zandv.Crt. Br. no. 1105 bur. Zandv.Crt.

Gevraagd Ie klas

WORSTMAKER
alléén met prima referenties!
Br. ond. no. 1106 bureau Zandv. Crt.

in Monopole

De film „De Dijk is dicht" heeft op
dit moment misschien een sterkere
indruk gemaakt op hen die de/e film
•eeds eerder zagen dan toen 'hij pas
in de roulatie kwam.
De woorden die erin worden ge*
sproken over de droogmaking v m
Walchcrcn, het optimisme dat eruit
spreekt ten aanzien van het 'herstel
K.J.C. „NOORD"
worden overschaduwd door de ge*
Donderdag 5 Februari, werd door de* dachten aan het onlangs nog zo veel
ze vereniging weer de eerste ronde erger gehavende Zeeland.
Wanneer men de nieuwe huizen
gespeeld om 'het maandkampiocn»
schap van Februari. Na veel span» /iet verrijzen, de nieuwe bomen ziet
ning plaatsten de volgende leden zich planten op de grond die nauwelijks
boven aan de ranglijst: 1. A. Roos, weer bruikbaar is, denkt men aan -die
2. G. v. Veen, 3. A. Loulier, 4. Fl. opnieuw weggeslagen huizen en die
opnieuw zoutgeworden aarde. Zoute
Molenaar.
blubber, zoals in de film wordt ge*
zegd, waarop niets wortel wil schie*
ten.
MELKERIJ
En dan de tragedie die we eigenlijk
reeds vergeten waren, die van de
mensen die bij de dijkdoorbraak op
Walcheren hun vrouwen, 'hun kin d e*
ren verloren, dit droevig thema is op*
eens weer actueel geworden. Actu*
(ook Bulgaarse)
eler wellicht dan toen de Nederland*
Heerlijk, verfrissend en last not least •cc bioscoopdoeken voor het eerst de
gezond
beelden van ,De dijk is dicht' droe*
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 gen.
Dexe gedachten zullen velen die
gisteravond de speciale filmvoorstel*

MARÏËNBOSCH

f

uw bijdrage

Daar moet je 'n
vrouw voor zijn

ling in Monopole zijn gaan zien even*
eens gehad hebben. 'En telkens wan*
neer in dcxe film — en hoe vaak ge»
beurt dit niet — wordt gezinspeeld
op die moeizame groei van een nieuw
bestaan, van nieuwe mogelijkheden
zullen ook zij gedacht hebben aan de
bliksemsnelle afbraak van dat be»
staan en die mogelijkheden, dit keer
niet zozeer op Walcheren, maar op
de andere eilanden waar zich die*
zelfde zeeklei en diezelfde mensen en
huizen bevonden.
Met het oog op het speciale karak*
ter van deze voorstelling hadden we
wel verwacht dat het bijprogramma
hieraan zou zijn aangepast. Als de
schreeuwerige
amusementsmuziek
vooraf, alsmede de aankondigingen
van de Amerikaanse showfilm en
thriller achterwege waren gebleven
had dat in dit verband o.i. niet on»
dienstig geweest.
—°~7

Gespecificeerde opgave van de met de
film ,.De dijk is dicht" ontvangen
entreegelden.
44 parket a ƒ 0,60
ƒ 26,40
58 parterre a ƒ l,—
, 58,—
97 stalles/balcon a f 1,20 ..„ 116,40
29 loge a f 1,50
„ 43,50
85 bespr. plaatsen a ƒ 0,10.. „
8,50
Totaal r 252,80

Postverbinding
in de
noodgebieden
Hoewel onderhevig aan soms vrij
grote vertragingen, zijn thans nagü»
noeg alle nog bewoonde plaatsen in
het overstroomde gebied weer voor
de post bereikbaar. Alleen op Schou*
wen/Duiveland z-ijn Ellemeet, Drei*
schor en Schuddebeurs, hoewel al»
daar vermoedelijk nog bewoners aan»
wezig zijn, nog niet van post voor»
zien.
Verder wordt van alle beschikbare
middelen gebruik gemaakt om de
post over te brengen. Zo wordt de
post voor het eiland Tholen vanuit
Bergen op Zoom per amphilbie*voer»
tuig via Halsteren aangevoerd, ter»
wijl ook de nog overgebleven bewo*
ners van Kruiningen en Krabbendijke
met een dergelijke vervoermiddel hun
post via Gocs ontvangen en verzen*
den.
Indien plaatsen naar gemeenten m
de nabijheid zijn geëvacueerd, wordt
de post in vele gevallen door de even»
eens geëvacueerde postambtenarcn
bezorgd.

Met de lijst op stap
Wij kregen toegezonden de ervarin:
gen van één van de Rode:Kruis collectanten die 'in Zandroort rondgin?
gen. Hieronder vindt U ze.

l
l

Daar gingen wij 's morgens welge»
moed op stap. Het weer was nog ta*
melijk koud. De één droeg de lijst
voor de slachtoffers van de water*
noodgebieden en de andere de tas.
De tas waar onze hoop zo op geves»
tigdi was, dat wij haar in onze ver»
'beelding al vol zagen. Spreken deden
we niet veel, we waren beide met on*
ze gedachten bij het werk dat wij die
dag zouden verrichten.
De eerste 'bel ging over, wat zou»
den we horen? Dat viel nogal mee.
De eerste gift stond op onze lijst.
Verder maar, deur aan deur liepen
wij, het ene bedrag na bet andere
werd opgeschreven. Het viel ons
heus niet tegen. Als het zo bleef had»
den wij goede moed, dat de tas toch
nog vol kwam. Maar o heden, wat
hier voorviel hadden wij deze mor»
gen nog niet gehoord. Nadat wij aan*
gebeld hadden en wij verteld hadden
waarvoor wij kwamen kregen wij ten
antwoord „Neen, ik geef niets". Dat
was zo'n grote teleurstelling voor
ons, dat wij elkaar aankeken. Wc
zeiden maar niet veel en gingen maar
spoedig verder. Toen werd ons de
deur opengedaan en een zeer jong
vrouwtje ontving ons met de harte»
lijke woorden „Gaat u maar even
binnen, dames, want het is zo koud
om aan de deur te blijven staan.". Wc
stapten in een heerlijk .verwarmde ka»
mer, maar o zo eenvoudig qemeubi»
leerd. Ik durf het haast niet te schrij»
ven, maar ik dacht wat zou hier op
de lijst gezet worden? Deze moeder
(want wij zagen een kinderbox staan)
die zelf heus nog zoveel kon gebrul»
ken, gaf ons niet een klein maar een
groot' bedrag. We werden er ontroerd
van en beiden, ik geloof wel zeker,
dat we tegelijk zeiden „O dank U
wel, mevrouw". Op dat ogenblik wa»
ren wij het antwoord „Neen' ik geef
niets" vergeten en ons nart was door
deze spontane gave zo warm gewor»
'den, dat wij de koude niet meer voel*
den en welgemoed met onze lijst
weer verder gingen.
Beiden zullen wij d'it ogenblik in
die heerlijk verwarmde, eenvoudige
'huiskamer niet spoedig vergeten.

HEEL MOEILIJK
Terwijl ik bezig was met mijn Zater*
dagse werk, met 'de _ gebruikelijke
voorbereidingen voor 'de komende
Zondag, dwaalden mijn gedachten
onwillekeurig terug naar dat vorige
week*end, dat van de eerste Februari.
Naar die vele vrouwen in het Z.\V.
van ons land', die daar toen net als
ik ook hun 'voorbereidingen hadden
gemaakt.
En ik stelde me zo voor hoe ze hun
meubelen hadden gewreven, hun ko»
per blinkend gepoetst, de Zondagse
soep te trekken hadden ge/et, kort»
om al die duizend*en»ecn kleine plich»
ten hadden gedaan, die iedere huis*
vrouw op de laatste dag van de week
wel kent.
Ze zullen misschien meermalen de
lucht hebben afgetast met hun blik*
ken, geluisterd hebben naar dé regen*
en windvlagen, misschien eens hun
hoofd hebben geschud', maar meer
ook niet. Wie aan de "kust 'leeft is er
aan gewend, aan het bulderen van
de wind, aan gierende stormvlagen,
aan ccn hoog oplopende zee. 'En die
geeft zich er eigenlijk geen reken*
schap van, dat er iets zou kunnen
gebeuren.
En dan plotseling is er iets gebeurd,
heeft ds storm toegeslagen.
En hoe raak, dat zijn we in -de loop
van die vorige Zondag bij stukjes en
beetjes aan de weet gekomen.
Die Zondagmiddag 37 doden; nu
weten we dat het er veel en veel
meer zullen zijn.
Verhalen komen los, van ooggetui*
gen, van krantenberichten, \vc zien
foto's en, zeggen:„Vrcselijk". Maar
eigenlijk drukt dat niet uit wat wc
voelen.
'Hier is voor ons geen woord t^
vinden waarmee we het precies kun*
nen zeggen.
Wiant wij die al die dagen een
warm vertrek hadden, een bed, eten
en bovenal, wij die iedere avond ons
ge/in weer bij elkaar wisten, we kun*
nen bij 'benadering niet bevatten do
angst, de kou en de ellende die d:ii>f
geleden is. En nog wordt.
In enkele uren alles wat ze bezaten,
geen stoel, geen hemd meer hun
eigendom.
Van alle delen van de wereld, bijna
uit alle landen wordt hulp geboden in
de meest uiteenlopende vorm.
En dat is een groot geluk, want
als straks alles wat meer geregeld is
zal men pas goed beseffen hoe ont*
stellend veel er nodig is.
Maar er is meer waaraan ze be*
hoefte zullen hebben, meer clan
iemand in de wereld ze geven kan,
iets wat alleen zii zelf kunnen op»
brengen. Dat is de moed ,om weer
een Cfeestaan op te bouwen. Want
straks komen ze weer uit dit onwer*
kelijke bestaan in het leven van al*
ledag, straks moeten ze weer voort.
En zelfs al zijn er in hun gezinnen
geen open plaatsen, al is er ,.alleen
maar" materiele schad'e, dan nog zal
het oneindig moeilijk zijn vooral voor
de ouderen, om alleen met de herin*
nering aan wat eens was, weer op*
nieuw te beginnen.
GELSKE DE NES

Belangrijke
De kunstenaars heeft de ramp die Nederland overkwam diep bewogen.
Uit de Groene Amsterdammer van 7 Februari nemen wij het eenvoudige
en daarom zo treffende gedicht „Nederland" over van de dichteres Mies
Bouhuys.

NEDERLAND

telefoonnummers
en adressen
2000
3403
2100
2819
2345
2499
2262
2887

Ik
de
de
de

droomde van de zomer,
zon, het strand, de zee,
vogels en de bomen,
polders en het vee.

Waarom zijn ze verdwenen,
de boer van 'ssGravendeel,
'de visser van Kortgene
en nog zo veel, zo veel?

Hel vee stond stil te grazen
dichtbij de waterkant,
hun ogen vol verbazen
om zoveel gras en land.

Boven verdronken straten
staan kind'ren op een huis:
een hartverscheurend blaten
van Veere tot Maassluis.

Verspreid de boerderijen,
een dak, een stal, een heg,
en lange, lange rijen
bomen langs de weg.

'Ik sla mijn atlas open,
ik wijs de plaatsen aan.
J^aar, waar die dijken lopen,
daar heb ik eens gestaan.

Daar boven is het, dacht ik,
daar boven op de dijk
en even later zag ik
drie beelden tegelijk.

Waar ik toen stond zijn gaten,
de zee gaat er te keer;
dit land, denk ik, dit water
is Nederland niet meer.

De
de
de
ja,

Maar dan zie ik het teken:
de zandzak en de schop,
het brood, de jas, de deken —
Weer doemen beelden op.

meeuw uit zee gevlogen,
visser op het strand,
koe zijn kop gebogen,
dat was Nederland.

Goede en kwade dromen
wisselen onverwacht:
een storm jaagt door de bomen,
een klok luidt in de nacht.
Ik kan niet langer slapen;
ik luister en ik kijk.
Waar zijn de zachte schapen,
waar is het land, de dijk?

Een arbeider uit Twente,
een veeboer uit Roermond,
soldaten en studenten,
'vechtend voor onze grond.
Een
'een
een
ook

mond, hard en verbeten,
uitgestoken hand,
niet te breken keten,
dat is Nederland.
MIES

BOUHUYS

2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding:
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrjjkerij, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerö, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Toliensstraat 47.
Siyterij Lefferts, Zeestraat 44

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 10 Febr. 8 uur: film „De
• schat van Monte Christo".
Woensdag 11 Febr. S uur: idem.
Donderdag 12 Febr. S uur: film
„Brief encounter", onder auspiciën
van Culturele Kring 't Helm.
Stadsschouwburg, Haarlem
Dinsdag 10 Febr. 8 uur: Het Rotterd.
Toneel met „Hendrik IV".
Donderdag 12 Febr. 8 uur: De Haag»
sche Comedie met „Androcles en
de leeuw".
Zondag 15 Febr. S uur: Het Vrije To*
neel met „Daar moet je 'n vrouw
voor zijn".
Woensdag 18 Febr. S uur: Toneelge»

zelsohap Johan Kaart met „De ap*
pels van Eva".

Vrijdag 20 Febr. 8 uur: Toncelgezel»

schap Joh. Kaart met „Parijs 1S90".
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Krant van Doormanschool
De eerste tekenen van de grote ver»
andering in Amerika na de presi»
dentsverkiezingen worden reeds lang
zaam duidelijk, maar het is snel tot
het bewustzijn van de rest van de
wereld doorgedrongen dat de hou=
ding van de Verenigde Staten be»
hoorlijk is gewijzigd, toen 'bekend
werd dat Tsjang Kai Sjek nieuwe po»
gingen gaat doe i om de burgeroorlo;;
in China op gang te krijgen.
Onder Trumans beleid heeft de ge=
neralissimus na de totale nederlaag
tegen het momenteel communistische
China hiervoor geen kans weten te
krijgen. De Amerikaanse buitenlands
se politiek zorgde daar voor.
Het, zij het dan ook bijzonder wan»
kele, evenwicht in Azië heeft men
toen kennelijk niet meer durven ver»
storen, terwijl alle aanleidingen om
dit communistische China in de ar*
men van Rusland te drijven zorgvul»
dig werden vermeden.
'Het heeft immers voor vele staten
vastgestaan dat de twee communis»
tische staten Rusland en China eer»
der op enorme verschillen aanspraak
konden maken dan op doorslaggeven»
de overeenkomsten.
China's communisme heeft men be»
schouwd als de grote reactie op het
werkelijk verschrikkelijk corrupte be»
stel dat onder Tsjang Kai Sjek welis*
tierde. Een communisme wellicht dat
lijkt op dat van 1917 in Rusland en
nog in een verre van staatkundig er.
politiek volmaakte vorm verkeert.
Ongetwijfeld heeft de Westerse
wereld met 'bezorgdheid toegezien of
de verbintenis tussen dit enorme Azi»
atische land en Rusland al te nauw
zou worden. Hetgeen voorlopig
scheen mee te vallen.
Velen hebben geadviseerd het hui»
dige China te erkennen en het oude
nationalistische China als afgedaan
te beschouwen. (Hiermee verwachtte
men -dan toch een gezonder resultaat
te bereiken dan met het voortdurend
de ogen sluiten voor de inwendige
revolutie die in dit land heeft plaats
gelhad. De mogelijkheid was immers
* nic*--uitg es loten-dat-dit land door-een
tijdelijk communistische maatschap»
pijvorm zou uitgroeie"n tot een vrij
land, waarmee goede politieke be»
trekkingen in de toekomst mogelijk
zouden zijn -voor het Westen.
•Hierbij zal misschien velen het
voorbeeld van Yoego»Slavië hebben
voorgezwcefd.
,
Naar deze adviezen is in Amerika
niet geluisterd en men heeft hard»
nekkig volgehouden het niet meer be»
staande nationalistische China als het
wettige te beschouwen.
En'na de wisseling van president
gaat men nu over totMiet steunen van
de overgebleven nationalistische troc»
pen om de huidige Chinese sta^at als»
nog van de kaart te krijgen.
Is het een wonder dat velen m
Europa zich momenteel met bezorgd»
heid de vraag stellen wat de conse»
quenties van deze taktiek zijn?
Is het een wonder dat men zich af»
vraagt hoe in de eerste plaats Rus»
land, maar wat zeker even belangrr
is, hoe de rest van Azië op deze stra»
tegie zal reageren?
De zucht van opluchting die in
, Europa gehoord werd toen Mac Ar»
thur door Truman werd teruggeroe»
pen en daarmee een aantal daden die
buiten de grenzen van het Koreaanse
conflict lagen, werden voorkomen,
deze zucht is reeds lang verklonken.
Het is slechts t'e hopen dat het ge»
hele Westen, Amerika incluis, een
dergelijk doorzicht in de Aziatische
toestand zal weten op te brengen, dat
binnenkort een definitieve zucht van
opluchting zal klinken.
Want er wordt met het Oosten
toch wel een bijzonder ondoorzich»
tig en riskant spel gespeeld.
'Het feit dat daar een inmiddels op
een stroman lijkende Tsjang in word 1
gemengd, wordt begrijpelijkerwijs mei
de nodige wrevel onder ogen gezien.

wordt verkocht
voor het Rampenfonds
Wij kregen een krant, getiteld „Helpt
mee in De Strijd Tegen 'Het Water",
samengesteld door de leerlingen van
het V.G.L.O. aan de Karel Doorman»
schfool. De ed'itie wetfd door deze
leerlingen zelf geschreven, gezet en
daarna gedrukt' op de schooldrukpers
van deze school.
Voorin staat te lezen:
„De leerlingen van de Karel Door»
manschool willen meedoen aan de
inzameling van gelden voor 'het Na»
tionaal 'Rampenfonds.
'Zij verkopen U deze krant, door
hen samengesteld en gedrukt voor de
minimumprijs van ƒ 0,25.
Ieder hoger bedrag is welkom. Wij
hopen dat deze actie zal slagen."
Behalve dat deze actie op zichzelf
aansluit bij de vele initiatieven op
dit gebied vinden wij deze school»
krant de moeite waard omdat men
hierin te maken krijgt met de reac»

Aan de vrouwen
van Zandvoort
Overal ter wereld komen de Chris»
tcnvrouwen samen tot gebed voor
wereldvrede op Vrijdag 20 Februari.
Het hieronder vermeld comité roept
de iZandvoortse vrouwen op voor 'n
samenkomst op Vrijdagavond 20 Fe»
bruari in de Gereformeerde Kerk, Ju»
lianaweg, alhier.
Mevr. B. C. van' Fenema=Brantsma
.Mevr. A. Blaauboer=Z-wart
Zuster Lien van Dijk
Mevr. F. Haan=Bückmahn
Mej. A. tl. Janssen
'Mevr. M. van der Mijesv.d. Zee
Mevr. M. A. van" der 'Poll=Kornman
. - Mevr. T. 'H.-de^iwOfferinga
Mevr. G. J.'de'Ruiter»van Gelder
Mevr. W. Saraber»Groot
Mevr. M. C. Sterrenburg»v.d. Sande
Mevr. A.A. Wagtendonk»Gerritsen
Mevr. T. A. Wesseluis»Bijenhof
Zuster S. M. de Wilde
Mevr. J. G. Verheul»v.d. Leeden
'Mevr. W. J. van Zeijl»van 'Eeke.

ties van de jeugd op het noodlottig
gebeuren dat ons land overkwam.
En dan bemerkt men dat ook op
deze kinderen de dingen van deze
afgelopen tijd een grote indruk heb»
ben gemaakt. 'Men neme daar eens
kennis van.
We laten een van de bijdragen —
door een meisje geschreven — vol»
gen:
„Het was een stormachtige nacht
van Zaterdag op Zondag. Vele dak»
pannen hoorde je van 'het dak vallen.
Muurtjes waaiden om. Schepen
zaten in nood. Overal zag je licht
branden.
Vuilnisemmers vlogen door de stra»
ten. Ruitjes hoorde je bij tientallen
stukvallen. Stukken van het duin was
ren weggeslagen. Maar het ergste van
alles was het in Zeeland, op Goerce,
Ovcrflakkee, Tholen, en op nog vele
andere plaatsen. Mensen werden ge»
wekt.
Overal zag je mensen hun kinde»
ren aankleden en gauw maken dat ze
weg 'kwamen. Sommige mensen bic»
ven op zolder en d'achten, dat het
water hen daar niet zou doen om»
komen. 'Maar dat hielp niet.
Anderen vluchtten naar daken en
nog anderen zochten 'hun toevlucht
in bomen.
Vee hoorde je loeien. Het was een
treurig gezicht."

Padvinders-actie
In verband met de actie door Padvin»
ders. te Zandvoort om'met het op»
knappen van karweitjes voor het
publiek geld voor het Rampenfonds
te verdienen op 'Zaterdag 14 Februari
wordt ons nog het volgende medege»
deeld.
Aan de personen die een werkje
hebben laten doen zal een plakzegel»
tje worden uitgereikt dat op de deur
kan worden bevestigd. Hierdoor weet
men dan dat aan dit adres niet meer
hoeft te worden gebeld.
Telefonisch kunnen aanvragen tot
het verrichten van een werkje "wor»
den gemeld' op de nummers 2555 en
2201. .

de
Terwijl een getroffen
folk met inzetting van
alle krachten bezig is
de noodtoestand
meester te worden
met hulp uit binnen:
en buitenland, hoefje de communist!:
sche groepering alle moeite gedaan
om de regering de schuld voor deze
ramp in de schoenen te schuiven.
Terwijl ieder ervan overtuigd is dat
ons volk en onze regering meer dan
ooit één zijn in hun strijd tegen het
water, terwijl alle politieke groepe:
ringen eigenlijk opeens niet meer
bestaan
maar zijn
samengebun*
deld door één gedachte: „helpen!",
staat alleen de communistische daar:
buiten met een grote nota van be:
schutdigingen en critiek op fouten in
de organisatie.
Terwijl ieder aan de radio en door
de pers met dankbaarheid vernam dat
buitenlandse troepen, o.a. Amerikaan*
se toesnelden met materiaal als heli'
coptères en boten, was het wederom
genoemde politieke partij die wees op
de minderwaardigheid van deze A me:
rikaanse troepen, door hen als een
soort invasie-leger voor te stellen.

De communistische partij stelt zich
buiten de gemeenschap. Deze parlij,
die zich juist zo graag vereenzelvigt
met het volk en met de werkende be-.
volking in het bijzonder, bewerkstel*
ligt door haar optreden juist dat men
hem gaat zien als de volkomen apar»
te, bijzondere en buiten het geheel
staande groepering.
Het is altijd weer een merkwaar;
dige propaganda waarmee deze groep
zich kenbaar maakt. Een propaganda,
die uiteraard hoe langer hoe minder
mensen begint te liggen en die hoe
langer meer mensen beginnen ie
schuwen.
Het is een wonderlijk verschijnsel,
rnaar het is juist dit soort vermeende
propaganda waarmee de Communis:
tische Partij zich in de loop der tijd
z e l f tot een minimum heeft terug:
gebracht.
Het beroep op de gemeenschaps:
gevoelens van de communisten en de
neiging om zich zelf juist door ivoor»
den en daden geheel buiten die ge:
meenschap te stoten is wel de meest
tegenstrijdige politieke activiteit waar:
mee ónze samenleving momenteel in
aanraking komt.

Niet te hooi en te gras

WATERGETIJDEN

Wij werden erop attent gemaakt dat
schoolkinderen van een van de 'Zand»
voortse scholen langs de huizen gin»
gen om hun diensten tegen betaling
voor het 'Rampenfonds aan te bieden.
De onderwijzeres zou hobben gezegd
dat zij dit wel konden doen.
Met hoeveel goede bedoelingen dit
ook gebeurt, tegen deze hulp door
kinderen in ongeorganiseerd verband
moeten wij toch wel bezwaar maken.
Indien te hooi en te gras zulk soort
dingen worden ondernomen en door
volwassenen worden gestimuleerd
dan kan er licht een warboel ont»
staan, waarbij ook 'het publiek niet
meer weet waaraan het zich heeft te
houden.
De uil werking Yen dergelijke goede
bedoelingen wordt dan averechts!

HW L W HW LW
Strand
Febr.
berijdbaar
15 4.2811.3016.4023.30 S.30»14.30
16 5.09 12.— 17.23 0.30 9.00»15.30
17 5.50 13.— 18.07 1.— 10.00=16.00
IS 6.35 13.30 18.52 2.- 10.30=17.00
19 7.19 14.30 19.40 2.30 11.30=17.30
20 8.06 15.— 20.29 3.30 12.00=18.30
21 9.- 16.— 21.34 4.30 13.00=19.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Corodex gaf groot bedrag

Bij een lijstencollecte onder het per»
soneel van de Corodex»fabrick werd
ƒ 443,— opgebracht. Door de directie
werd dit bedrag tot ƒ 1000,— aange»
vuld.
Aan ingehouden snipperdagen werd
Gereed
een bedrag van ƒ 1064,60 verkregen.
Woensdag j.l. is een tweede strand» Eenzelfde bedrag door de directie bc»
afgang gereed gekomen, n.l. het z.g. schikbaar gesteld leverde ƒ 2129,20
Ezelenpad langs de Boulevard Paulus op. In het totaal werd dus ƒ 3129,20
afgestaan aan het Rampenfonds.
Loot.

ZANDVOORT en HET VERZET

Binnenkort zal het 8 jaar geleden zijn
Zandvoort, verliep vlot. De wre:
oren klinkende Duits! Onze
dat Nederland en ook IZandvoort be»
kinderen kunnen dan zo gezellig
vel en misschien haat jegens de
gonnen aan het herstel van alles dat
onzinnige vernielingen van de
in het zand spelen met de Adolf:
jes en de Augustjes und:so:weiter.
door de bezetter werd gehavend of
moffen slijt. Gelukkig maar.
verwoest.
Zandvoort is weer bezig te wor:
'In deze 8 jaar, is veel, zeer veel
den een trekpleister voor jong en Wij weten dat de schrijver van dit
veranderd.
oud. Dat hiervoor hard gewerkt artikel niet de enige is die er zo over
Al het leed' dat werd toegebracht
wordt, is belangrijk en toe te denkt.
in de oorlog werd niet vergeten, maar
juichen.
Maar wij vragen ons wel af, wat
wél ging het leven door en vroegen
Maar dat men nu een deputatie men met deze houding denkt te be»
nieuwe omstandigheden, plannen en
stuurt naar het land waar de ver: reiken. Laten wij voorop stellen dat
gebeurtenissen de aandacht.
nielers wonen, naar degenen dus het 'begrijpelijk is, dat zij die de wan»
De economische betrekkingen met
die Zandvoort hebben afgebroken daden van de bezetters aan de lijve
buitenland — ook met Duitsland —
en dat men deze aartsmisdadigers hebben ondervonden of ze voor hun
werden weer aangeknoopt, de han»
met mooie voorspiegelingen gaat ogen hebben zien gebeuren nog steeds
del kwam weer op gang, het touris»
opwekken om hun vacantie in met gevoelens van -haat en veront»
me ging weer bloeien. Vooral deze
Zandvoort te gaan doorbrengen, waardiging jegens de Duitsers rond»
laatste factoren gingen ook in Zand»
lopen.
dat is haast niet te geloven!
voort weer 'hun zo belangrijke rol
Alles wat gebeurd is laat zich niet
Helaas is het waar! Stel U voor..
spelen. De badplaats richtte zijn oog | de
Zandvoortse Burgemeester en zo gemakkelijk -vergeten en niemand
op de binnenlandse touristen, maar ƒ de 'Directeur'van
V.V.V. met eni: zal het worden kwalijk genomen dat
ook op de buitenlandse en bij dit , ge 'andere lieden^ proberen
zoveel 'hij of zij dit nog steeds niet is ver»
laatste gingen de 'blikken weer naar
mogelijk Duitsers te bewegen naar geten.... Laten wij voorts nog toe»
dat belangrijke achterland in 't bui»
ons land te komen en dan speci: geven dat de 'houding van diverse
tenland, dat voor deze gemeente eco»
aal naar de badplaats Zandvoort! Duitse touristen die Nederland bezoe»
nomisch altijd zoveel betekend heeft:
Duitsei-s, komt en ziet! Wat jullie ken en dat de gebeurtenissen in
Duitsland.
afgebroken hebben in de jaren '40: Duitsland, waar het nazisme zich
Nog zeer onlangs vertrokken twee
'45 hebben wij weer opgebouwd. weer aardig begint te roeren nu juist
Zandvoortse
„vertegenwoordigers"
Is het nu niet aardig om eens te niet gesdhikt zijn om ons weer op
naar dit gebied om de badplaats in
kijken hoe knap wij dit gedaan staande voet voor Duitsland in te
de belangstelling te brengen. Een ini»
hebben? Logeer bij ons — met nemen.
tiatief waaraan wij in dit blad aan»
veel marken — want daar gaat het
Maar, zo vragen wij ons nogmaals
dacht besteedden. Hierover troffen
om. Komt en ziet, lieve lieve Duits af, wat willen mensen als de schrij»
wij in het nummer van 7 Februari
sertjes en neem je kindertjes mee ver van het hierboven afgedrukte
B U R G E R L I J K E S T A N D van het weekblad „Voormalig Verzet
vertel hun met Duitse zelfin: stuk bereiken met het steeds maar
Nederland", het volgende artikel aan
6—12 Februari 1953
genomenheid hoe knap je in dit: doorhamcren op hun haat. Welke
in de rubriek „Opdat wij niet verge»
zelfde Zandvoort de boel hebt af: gunstige resultaten hopen zij ermee
Geboren: Leonardus Adam, zoon van ten schijnt ons zoeklicht".
gebroken — en waarom? De mis: te oogsten. Wat willen zij 'hun lezers
J. Heesemans en H. A. de Vos.
daden der vaderen kunnen met ermee aanbieden. Wordt er iemand
Ondertrouwd: J. F. Kaspers en H.
trots aan de kinderen worden gelukkiger of beter van wanneer hij
Velen onzer herinneren zich het
Baard; C. Blokker en J. de Muinck.
doorgegeven, want ook zij moe: steeds weer dat leed, die vergiftigde
zo bekende liedje van Louis Da:
ten toch in die misdaad worden handelingen uit 'het verleden onder
vids over „Zandvoort aan de Zee".
grootgebracht? Zij kunnen dan te: zijn ogen krijgt?
Een badplaats die in trek was voor
Voor „De Hoop"
vens vertellen, dat — hoe erg je
dagjesmensen uit de omliggende
Als men er acht jaar na de bevrij»
ook in een ander land de beest ding op uit is om dergelijke rancune»
steden met name Amsterdam.
Zoals bekentfïibezocht onze plaatsge»
uithangt — je later toch weer gedachten onder zijn publiek te bren»
De Duitsers kwamen en namen
noot Ab ,iBos in de maand 'Januari
tern'ille van de marken vn'en» gen, dan moet men daar wel een bij:
ook bezit van Zandvoort; waar
verschillende feestavonden, uitsluit»
delijk uitgenodigd wordt te ko: xonder heil van verwachten. Wij per»
deze beroepsvernielers
versche:
tend echter met het doel om met be»
men logeren....
nen, werd direct een aanvang ge:
soonlijk doen dat niet.
hulp van enkele vrienden te collcc»
maakt met de afbraak!
Bah! Wat een mentaliteit in 1953!
Temeer niet als, zoals in boven»
teren voor het hospitaalkerkschip
Toen wij van de misdadigers in
Ons zoeklicht schijne over zoveel staand artikel, alleen maar op een
„De Hoop".
vunzigheden en iedere oucf=verzefs= wrange manier wordt gewerkt met
Europa verlost waren, zag het er
Dinsdag zijn de vier collectebussen
strijder weet, dat hij straks in denigrerende termen.
treurig uit met onze mooie bad:
geteld. (Het totaalbedrag was ƒ 269,10,
plaats Zandvoort.
Troosteloos.
De sfeer waaruit dit artikel is ge»
Zandvoort volop genieten kan van
een prachtig 'resultaat.
Maar Nederland pakte aan en de
zee, zon en strand
en van het boren is evenmin geschikt om ons
'Een woord van hulde aan de inltia»
herbouw en opbouw, ook van
heerlijke, ons zo liefelijk in de een stap vooruit te helpen.
tiefnemer én aan de milde gevers!

(Wat steken de opstellen van een
joodse ex»concentratiekamp»gevange»
ne als Mr Abel 'Herzberg hier onnoe*
melijk bij af. In zijn boekje ,,/lmor
Fati" en diverse andere geschriften
heeft deze man met zijn scherpzin»
nige en gevoelige geest wel een heel
ander geluid laten horen. Niet een zo
voor de hand liggende scheldpartij,
maar het begrip en het doorzicht ook
in de laagste 'handelingen, zoals die
door de Duitsers zijn bedreven maakt
het ontzettende gebeuren in de kam»
pen en daarbuiten eerst recht onver=
getelijk. Alleen niet op zo'n luidruch»
tige en onvruchtbare manier).
Men heeft inmiddels al wel begrc»
pen dat wij zeker geen voorstander
zijn om onder het zo bekende motto
„zaken zijn zaken" nu rnaar alles los»
jesweg in de doofpot te stoppen.
Maar om op Zandvoort terug te
komen, het valt niet te ontkennen
dat wij vooruit moeten, in elk op»
zicht, en wat de badplaats Zand»
voort betreft zeker in economisch op»
zicht.
De badplaats breidt zich uit en
voor een touristisch centrum als
Zandvoort is het touristcn»verkeer
uit 't buitenland van groot belang,
zoals de economische betrekkingen
met Duitsland b.v. ook van groot be»
lang zijn voor Nederland in zijn ge»
heel.
De auteur van bovenstaand stukje
zal 'het de Nederlandse regering
waarschijnlijk ook niet kwalijk nc»
men dat deze regering een deputatie
uitzendt naar Duitsland om de han»
dels»bclangen van ons land te hè»
pleiten.
'Dit wil uiteraard in genen dele
zeggen dat de beledigende opmerkin»
gen of handelingen zoals die door de
schrijver in genoemd stuk worden
voorzien hier terwille van de marken
voetstoots zouden worden aanvaard!
'Nee, het zoeklicht van „Voormalig
Verzet Nederland" heeft naar onze
smaak geen belangrijke diensten be»
wezen. Licht in deze donkere 'zaken
heeft het o.i. niet gebracht. (Hoe be»
grijpelijk wij dergelijke snerende ont»
boezemingen verder ook mogen vin»
den, wij achten ze op zijn minst over»
bodig.

V

Ingezonden

zeer goede filmkunst

Buiten verantwoordelijkheid van de
redactie.

l

Mijnheer de Redacteur,
Verzoeke beleefd onderstaande in
uw blad op te nemen waarvoor mijn
dank.
Met verwondering heeft ondergetc*
kende de uiteenzetting betreffende
uitvoering van de W. en W. wet van
de heer Vossen gele/en. ,|iet is voor
mij onbegrijpelijk dat de Keer Vossen
met een dergelijke uiteenzetting de
abnormale, slechte behandeling van
verschillende gevallen tiacht goed te
praten.
iD'e heer Vossen weet heel goed clat
er grove fouten zijn gemaakt en dat
deze op het ogenblik nog aan de orde
van de dag zijn.
In zijn schrijven doet de heer Vos*
sen het voorkomen alsof uw artikel
in uw blad van Dinsdag 27 Januari
j.l. bedoeld is, de vertegenwoordigers
in de organisatie te,r uitvoering van
de W. en W. wet aan de kaak.te stel*
len en schade tóe^t^ brengen. Het is
mij een raadsel !^ap;j|j,velke manier -ge*
noemd artikel sch'aÜe kan toebrcn*
gen aan de uitvoering van de W. en
W. wet hier -fter plaatse en ,wclkc
moeilijkheden' de vertegenwoordiger-,
hiervan kunnen ondervinden.
Volgens mijn mening kan uit hat
artikel alleen voortvloeien dat de ar*
beiders, georganiseerd of niet, die
met de W. en W. wet te maken kiij»
gen, zich niet meer met een kluitje
in 't riet laten sturen en zich tegen
een behandeling als door de Bedrijfs*
vereniging voor Wachtgeld* en Wcr*
keloosheidsverzekering voor 't Agra*
risch Bedrijf, afdeling De Onderlinge
Ziekteverzekering, Maliebaan 108, O*
trecht, met hand en tand varzetten.
Hier volgt hetgeen ondergetekende
heeft ondervonden. Op 13 Decembar
werkloos geworden, op 15 Dacembar
ingeschreven bij Gew. Arbeidsbureau
en bij vertegenwoordiger van ge»
noemde bedrijfsvereniging.
Wekelijks het formulier ingediend:
geen inkomsten, geen werk en eerst
op 21 Januari, dus na verloop van
S-1/., week het eerste voorschot ont*.
vangen.
In verband met het uifblij\en van
uitkering door genoemde i bedrijfsvcr*
eniging 'ben ik gedwongen gewee&t
mij wekelijks te melden bij Sociale
Zaken en hier is mij ieders week nn
telefonische oproep der bedrijfsvcr*
eniging een voorschot verstrekt.
'Eind November ben ik — en V2lo
anderen met mij — door vorstverlet
in handen gevallen van genoemde
Bedrijfsvereniging en is aan ons de
week daarop een voorschot verstrskt.
Maar nu, half Februari, wachten wij
nog steeds op onze einduitkering.
(Wat een prettige en -\lotte behan*
deling). Ik vraag mij dan ook af
wanneer de afrekening zal komen
van de tijd welke wij werkloos zijn
geweest.
Er zijn mij en ook de heer Vossen,
nog verschillende gevallen bekend,
zodat men de indruk krijgt dat er bij
genoemde Bedrijfsvereniging (om 'het
plat uit te drukken) maar met de pet
naar wordt gegooid of wel dat het
werk daar wordt behandeld door on*
deskundigen of kinderen.
Ook zegt de heer Vossen dat -r
nog moeilijkheden bestaan en dat
deze hoofdzakelijk het gevolg zijn van
verkeerde manipulaties van een ze*
kere categorie corrupte arbeiders.
Alhoewel dit volgens mijn maning
niets met de uitvoering van de W. en
W. wet in 't algemeen te maken
heeft, geef ik gaarne toe dat er wel
eens handelingen zullen worden ge*
pleegd in strijd met de waarheid,
maar hiervoor zijn dan ook de Be*
drijfsvereniging en 'haar vertegen*
woordigers om dit de kop in te druk*
ken. Het gaat volgens mij echter mat
op, deze handelingen in het inge/on*
den stuk van de heer V. — waarin
men tracht de uitvoering van de W.
en W. wet goed te praten — op te
nemen en daardoor de arbeiders een
trap te geven. Hier moet een organi*
satie=man boven verheven staan.
iHet gaat hier zuiver en alleen om
de uitvoering van de W. en W. wet
door de genoemde Bedrijfsvereniging
en volgens mijn ondervinding en van
vele met mij, is het hiermede tot op
'heden nog allertreurigst gesteld.
Th. NUUTEN,
Marnix van St. Aldegondestr. 14.
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't Helm bood

De culturele kring „'t Helm" gaf gis*
teravond voor één practisch gevuld
Monopole een filmavond. J-let is ple*
zierig dat de mogelijkheid bestaat om
films weer terug te zien, die reeds
lang uit de roujatie zijn genomen,
maar toch zoveel hoedanigheden bes
xittcn dat zij mét gemak hun ,draai*
periode' overleven.
'Dit gold zeker in de eerste plaats
voor het in 1935 gemaakte filmpje
van Cavalcanli, getiteld .Nighbmail'.
Deze documentaire behandelt de
nachtelijke bedrijvigheid die nodig is
om de morgcnpost op tijd langs de
lijn van Zuid' naar Noord*Engeland
in de bus ts'krijgpn.
iHet gaat hierfiij voornamelijk om
de nachtelijke e^pres=trein die over
het 'honderden kilometers lange tra*
jcct voortsnelt^ tarwijl men binnenin
bezig is de poüy |e sorteren.
Uit dit filmpje';blijkt wat muzikali*
teit wil zeggen op het gebied van de
filmkunst. Met'een .prachtig rhythme
van beelden en geluiden is Cavalcanti
erin geslaagd van een dagelijks ge*
beuren een uitzonderlijk dichterlijke
filmvertelling te maken, vol spanning
en met fantastisch mooi uitgedachte
vondsten in fotografie.
'.Heel merkwaardige details, die bij
iets nuchtcrs als het postbedrijf, op*
eens de nadruk "leggen op persoon*
lijkc belangen van de enkeling wcr*
den erin verwerkt.

Oe trein raast voort van 'Zuid naar
Noord, /onder te stoppen pikt hij de
post op door een vernuftig systeem,,
zonder stoppen ook werpt hij de post
af voor iedereen, voor het meisje van
de hoek ergens in een stad en voor
haar buurman boven, voor de melk*
boer en voor de kapper.
Bijzonder is de stem op het eind
van de film die rnet de regelmaat van
ratelende treinwielen, op rijm, nog
eens de vaart en de bestemming vin
de posttrein doet uitkomen. Een
enorme ontspanning wordt opeens be*
reikt wanneer de reis ten einde is. De'
stoker houdt zijn gezicht eens in de
wind en op het laatste station wor*
den de locomotieven schoongemaakt.
De post*cxpres heeft gereden. De dag,
breekt aan, een dag waarin vela men*
scn wel of niet zullen nadenken ov2r
een brief die zij ontvangen hebben.
Wij zijn werkelijk blij deze film als*
nog te hebben kunnen zien.
Dit geldt eigenlijk niet voor de bal*
let*film die hierna werd vertoond, een
in technicolor opgenomen product
(dat in Nederland nog niet eerder
schijnt vertoond te zijn. Mocht de
goede naam van 't Sadler's Wells*bal*
let doen vermoeden dat men hier met
een bij/onder filmpje te maken zou
krijgen. (Ut vermoeden werd niet bc*
waarheid.
,
Met geheel bleek neer te komen op
een gedanste reclame voor de Engel*

•

se wol»productie en de danseressen
kregen,dan ooksonvermijdelijk 't aan*
zien van een aantal door de wol ge*
verfde meisjes.-Enkele aardige vond*
sten en effecten leverden niet genoeg
op om aan deze film een etiketje met
„pas op, meesterwerkje!" te kunnen
hangen.
Ontegenzeggelijk een meesterwerk
is de hoofdfilm van deze avond ,Br!ef
encounter', vertaald met .Het laais' 2
Rcndez*vous', dat van de hele na*oor*
logse Engelse filmproductie wel als
een van de ontroerendste werken
moet worden beschouwd.
Het verhaal ,van een getrouwde
vrouw die een eveneens gehuwde arts
ontmoet, een diepe, overrompelende
genegenheid en het 'besluit om' daar*
van af te- zien,i is met veel eenvoud
weergegeven. Geen ander land dan
juist Engeland met zijn gesloten ka*
rnktcrs had deze film kurfnen maken,
zo sober én zo vbch eerst". „JWij hadden
deze film enkele jaren geleden reeds
gezien, maar zijn uitwerking is de*
zelfde gebleven; die van een l ivon'ss
echt gebeuren.
v
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Het bovenstaand^ , in aanmerking
genomen kan men''lcliïs zeggen d.at
deze , filmavond' bijz.ön^ere. kwalitêi*
ten bezat. Ook het feit dat de belang*
stelling van de'zijdei van het publiek
zo overtuigend v was, kan rnisscliien
een aanleiding Vormen'om meer van
dergelijke, aan de filmkunst gewijde
avonden te organiseren. Er zijn nog
vele films in'de archieven, die het
ruimschoots wa'ard_zrjn daar nog eens
uit te worden gehaald!
"'

De f 15.000; hijna bijeen
De collecte ten bate van het Nationa*
Ie Rampcnfonds is te Zandvoort
voor de Federatie en
thans gestegen tot bijna ƒ 14.800,—. De Nederlandse Federatieve Vereni* propagandist
eindigde met de woorden: „Wij- zuLWie maakt er ccn mooi bedrag van? ging van Pensions, Rusthuis en Ka* len
opkomen voor onze boterham".
merverhuur bedrijven, afd. Haarlem
en Omstreken belegde 'Donderdag 12
Na de pauze was er gelegenheid
Februari een grote openbare verga* voor het stellen van vragen,
Verstrekking kleding
G.H.
dering in Ons Huis, die door onge*
Het bestuur van het Rode Kruis ver* veer 30 belangstellenden werd -be*
zoekt ons medc''fe delen, dat iZater* zocht.
Nadat de heer Postma, Voorzitter
dagmiddag van 2.30*3.30 uur nog voor
Flauwe sport ~
evacué's gelegenheid bestaat kleding van de afdeling Haarlem en Omstre*
in ontvangst te nemen.
ken, met een kort woord deze bijeen*
komst had geopend, werd' het woord In het clubblad \an Zandvoortmeeu*
gegeven aan de heer F. W. J.,van de wen lezen wij dat van het clubge*
Een mooi resultaat
Assem, voorzitter van -het Hoofd* bouw en het cassa*hokje om de h,ü*
verklap ruiten sneuvelen. De laatste
Een Woensdagavond in Esplanade bestuur.
De onderwerpen voor deze avond
gehouden klaverjastournooi, 'waaraan waren:
dagen werden er liefst acht stukge*
door 73 personen \\erd deelgenomen,
gooïa.
Organisatie
noodzakelijker
dan
ten bate -\an het Nationale Rampen*
ooit.
Vanzelfsprekend zijn dit volkomen
fonds, bracht ƒ 281,33 op.
Huur* en Ad"iescommissie.
nodeloze
en bijzonder hinderlijke
Personele* en Omzetbelasting.
schadeposten voor de vereniging.
'Hat
eerste
punt
werd
door
de
sprc*
;
Contactavond
k er uitvoerig behandeld en de ver* 'Het irigdb"jen^Van, ruiten waar geen
misstanden met cijfers controle mogelijk isj is wel een 'heel'
Donderdaga\orid werd in de gemeen* schillende
lelijke t'oonzaali aan de Tolweg een aangetoond..
flauwe bezigheid.
Ook besprak spreker de vcrhou* -'"Hopenlijk wordt'dat'"de onbekende
gezellige avondl georganiseerd door ding
van de Federatie ten opzichte
de Zandvoortse-Korf bal Club, welke
ook door de z.g.l rijpere jeugd van do van de Peruka. ,Hij zeide: „Wij heb* daders eens duidelijk.
•w. • ' •" - '
niets tegen de Peruka, de Peruka
speeltuinvereniging „Kindervreugd'' ben
heeft
iets
tegen
ons".
Volgens
sprc*
Zeepost
- "werd bijgewoond.'
Het programma bestond o.m. uit ker was er onenigheid ontstaan over Met -de volgen-de, schepen kan zee*
het
verkiezingsstelsel:
bij
ds
Peruka
zang en voordracht, terwijl voorts
gecollecteerd werd voor het Rampen* deelt het Bestuur de- lakens uit, bij post worden verzonden. De data,
fonds. Veider werden er enige schets* de Federatie hebben de leden zeg* waarop „ de correspondentie uiterlijk
ter post moet*'zijn bezorgd," staan,
jes opgevoerd met medewerking van genschap.
Als tweede spreker stond vermeld tussen haakjes, achter de naam van
de speeltuinband en straatmuzikan*
ten onder leiding van Mevr. Hose. de heer H. Meyer, voorzitter afd. het schip vermeld:
Als conferencier- trad op de heer Amsterdam. Daar deze door ziekte Ned. Antillen: -m.s. „Willemstad"
Fijma, terwijl Martin Vlieland zich verhinderd was werd zijn plaats in*
(17 Febr.). i
als zangei ontpopte. Twee jonge Ie* genomen door de heer Eikelenboom
uit
Leiden.
Deze
verandering
was
Suriname:
s.s. „Cottica" (18 Febr.).
den declameerden op leuke wijze een
waarschijnlijk oorzaak dat de beide Indonesië: m.s.''„WilIem Ruys" ^2/3)
aardig gedicht. "
_ Ds heer Vogelpoel uit Haarlem laatste onderwerpen practisch niet Ned. Nieuw Guinea: m.s. „Amstel*
dankte de medewerkers voor hat ge* belicht werden.
bron'" {5> Maart);
Ook de heer Eikelenboom advi*
bodene en overhandigde een ieder een
seerdc met klem aansluiting bij een Unie van Zd.Afrika en Z.W. AfriKa:
klein verrassing.
m.s. „Stirling'Castle" (14 Febr.);
De collecte brapht nog ƒ 13,15 op vrije organisatie waar ieder lid me*
deycggenschap heeft.
Canada:
s.s. „Groote Beer"' (18 Febr.)
'Hij ontpopte zich als een warme
Australië en N\v. Zeeland: s.s. „Hi*
Giro stortingen
malaya" (19 Febr.);
,
„Rampenfonds" kosteloos
ZdrAmerika (niet Brazilië): s.s. „An*
Do clirccteur*generaal der PTT heeft Het Rode Kruis gaat helpen
des" (28 Febr.);
goed gevonden dat met ingang van
Brazilic: s.s. „Alioth" (24 Febr.);
hcücn, 10 Februari 1953, voor stortin* A.s. Zaterdagochtend om 8 uur zul*
18 leden van de Rode Kruiscolon*
gen op postrekening nr 9575 ten be* len
ne naar het geteisterde gebied ver* Tóch
;
hoeve \ an het Nationaal Rampen* trekken. Zij zullen als begeleiders op*
fonds, geen stortingsrecht behoeft treden "voor een' goederentransport.
De jaarlijkse feestavond van het
ta worden betaald, evenmin als dat. Waarschijnlijk zullen zij reeds Zon* Zandvoorts Mannenkoor in Mono*
naar Zandv^jort terugke* pole zal nu tóch doorgaan omdat .het
het geval is voor stortingen op giro* dagochtend
ren. Er ^estaat^kans^ dat _om de 10
rekening nr 17 t.b.v. de radio*actie: dagen een dergèlij'k"e~ transport'bege* onmogelijk bleek deze datum te vsr*
anderen. Deze -blijft .dus 14 Febr.
„Beurzen open, dijken dicht".
leiding zal moeten plaatshebben.
4

(Adv.)

! Vooral ira

Hamea-Gelei voor Uw handen

Ned. Chr. Vrouwenbond
Voor de afdeling Zandvoort van de
N.C.V.B, sprak Vrijdagavond 6 Fe*
bruari, mevrouw Ir. M. Waardenburg»
Lindeijer, uit Haarlem, over: Iets
over de vrouw in 't gezin en in 't be*
roep. Zij besprak achtereenvolgens:
de practische kant van huishouden
en de godsdienstige opvoeding der
kinderen; verder: de vrouw in 't be*
roep, 'n typisch modern probleem en
't vraagstuk der werkende gehuwde
vrouw.
'Met grote belangstelling word door
de aanwezige 42 dames naar haar ge*
zellig voorgedragen le/ing geluisterd.
Na de pauze kwamen de vragen los
en volgde 'n prettige discussie.

Mensen en zaken
Verlies en winst
In de dagen van de verschrikking, die
achter ons liggen heeft men hij al 'l
leed, dat over een groot deel van ons
land gekomen is, kunnen merken dat
de eensgezindheid van volkeren veel
meer het gevolg is van menselijke
verhoudingen en strevingen dan van
politieke pacten.
Nood bj-engt de mensen-tot elkaar.
Met één slag. Waar politieke over*
eenkomsten vaak een ^enorme tii-1
van voorbereiding nodig hebben, een
tijd waarin veel weder/ijds wantrou*
wen en wanbegrip uit du weg moeten
geruimd worden, daar schept een ge*
zamcnlijk gedragen leed een toestand
van begrip, van mededogen en Hei*
de. Geen kunstmatige, papieren een»
hoid, maar een bloedwarme mensen*
solidariteit!
Nederland heeft niet alleen gestaan
in de ramp, die het «etroften heeft.
En nóg staat het niet alleen. Uit alle
windstreken van de wereld kwam
hulp in stoffelijke en morels .vorm.
En daardoor blijkt, dat de echte men*
selijke naastenliefde -veel verder reikt
dan de .eigen landsgrenzen.
Tussen twee gedachten worden wij
heen en weer geslingerd:
Wat is het toch tragisch dat wij
slechts eendrachtig kunnen zijn in
tijden van de diepste ellende e n . . . .
wat is deze keerzijde van 'het lijden
terzelfder tijd ontzaglijk vreugdevol!
.Wij zagen het in de laatste oorlog
hoe de verschillen weg vielen naar*
mate de. nood si ecg. Later werden
helaas hier en daar'weer barricaden
opgericht en_ de stenen van ee'n om=
ver gehaald muurtje zorgvuldig ge*
bikt om te dienen voor een nieuw
bouwsel....
'En nu heeft een nieuwe ramp on-,
land getroffen en wij hebben goed
gevoeld dat dit niet een zaak was die
tie -mensen van het Zuid*Westelijk
watergebied alleen aanging. Matuur*
lijk zijn wij allen betrokken bij het
natuurgeweld, dat een deel van on/.?
medemensen trof.
Waar zijn plotseling onze kleine
gricfjes en bezwaren ten opzichte Van
elkaar, waar*zijn plotseling onze gro»
te verschillen, die vaak onze samen*1
leving zo gecompliceerd maakten'Wij praten er nauwelijks over, niet*
waar? En wij verdiepen ons werk';*
lijk niet in de vraag of de Protes*
tante kindertjes van Oude Tonqe of
Zierikzee of 's*Gravendeel wel zullen
slapen onder de dekens, die wellicht
uit Katholieke gezinnen'komen.. En
zouden wij ons Ihoofd soms moeten5
breken of de Uoomse boer uit Wi'
lemstad wel goed zitv in het pak, dat
hem* geschonken wer d, door "een 'Her*
vormde notaris van Groningen?
- En dit moeten wij'vasthouden. De*
ze saamhorigheid mag niet meer te*
niet- wonden gedaan door onwil of
kortzichtigheid. Wij zijn één gswor*
den in de noodr En dit is - hoe zon*
derling ,'t ookVrnoge' klinken' — de
grote winst die uit de ramp geboren
is. Winst uit verlies! - - •.
Wellicht zal nu het rbesef in veel
breder kring" doorbreken dat Chris*
tus, die de lijdenskelk,-tot de bodem
toe ledigde, niet 70 verschrikkeljit;
wcreld*vreemd was als 'waarvoor vele
mensen Hem hielden. In ieder geval
wist Hij heel wat van de Liefde".
',
'
MOMUS.
(Adv.)

Verkoudheid
van neus, keel of horst,
snuift en wrijft TJ weg met

l Gevonden voorwerpen
Opgave vanaf 29*1 t.m. 11*2 1953.
Aanwezig ten bitrele:
Hondentuig, gojtemonnaie zonder inhoud,.! houten ton, diverse handsch.
en wanten, div. hoeden, 'ball point,
paar pantoffels, diverse sleutels, auto»
ped.
Aanwezig bij de vinder:
Hondenriem, Poststraat 4a; toankbil*
jet, Oosterparkstraat 83; bankbiljet,
Brederodestraat 104; portemonnaie
zonder inhoud, Wilhelminaweg 8; ró*
de want, 'Dr Gerkestraat 48 zwart,
'bruin=gele handschoen, Westerpark*
straat - 21-; handschoen, met grijs en
witte boord, Bureweg 5; 2 verschill.
blauwe wanten, Thorbeckestraat 18;
paar wollen zwarte wollen hand*
schoenen, 'Heremveg 126, Heemstede;
paar grijze wollen handschoenen,
Brugstraat 3; herenhoed, Brugstr, 12;
hcrenhoed, Poststraat 4; herenhoed,
v. Speykstraat 17; pet, Willemstraat
23bv.; schakclarmbandje, Dr Gerke*
straat 26; broche, Hogeweg 26; snel*
binder, Helmersstraat 32; groen*wit*
rood wantje, Gerkstraat ISzw.

Vermist
51. „Waarom ging je weg?" vroeg de verontwaar*
digde Raratsus, „we hebben nog niets bereikt". —
„Wees maar stil", antwoordde Manuel, pakte het
•elfje op en zette het weer stevig op Raratsus' rug.
„En wijs ons nu maar vlug waar de feeënkoningin
woont", zei iManucl. „We hebben gewichtig nieuws.
Houd je maar goed vast aan ,zijn vacht, het is een
sterke oude knaap".
,'

52. Druk babbelend met Manuel zette het elfje
koers naar het paleis van de koningin, waar ze na
een paar uur, vroeg in de morgen, aankwamen. Ra*
ratsus was doodop en ook Manuel had slaap. Het
elfje lei'dde de vrienden door een lange gang naar
het onderaardse paleis, waar hun kleine gids hun een
slaapkamer wees.
. . - , ' .
t

Aangenomen wordt thans dat
de coaster „Salland" de vorige
week tijdens een storm is ver*
gaan. Onze glaatsgcnoot, de
24*jarige P. Visser, wonende in
de Van Ostadestraat, is als
vermist opgegeven.

Z O N D A G S D IE N S T
DOKTOREN:
Dr B. Entzingcr, Hogeweg 39, tcle»
foon 2181.
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen 'voor
spoedgevallen s.v.p.).
WI.IKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 15 Februari
10 uur: Ds C. de Ru.
Bediening H. Doop.
7 uur: 'Ds L. A. F. Ie Mat, pred. te
Zeist. Jeugdclienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 15 Februari
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek
van
Sl
Amsterdam.
'
T

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
{
honk Emmaweg
'
'
Zondag 15 Februari
'
10 uur: Ds A. dé Ruiter. Inleiding
lijdenswekcn.
5 uur: Ds. A. de Ruiter. Zond. 3 b.
Ned. Clir. Gemeenschapsbond
Dinsdag 17 Februari
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: J. W. van Zcijl.

FAMILIEBERICHTEN

C, F, M .Rotte, arts

Met grote verslagenheid is tot
ons doorgedrongen- dat bij de
ramp i van de trawier „Cat'ha»
rina Duyvis" bij., het vervullen
van zijn plicht is omgekomen
on/e innig geliefde en zorg»
zame man, vader, behuwd» en
grootvader
' LEENDERT PAAP
in de ouderdom van 58 jaar.
Psalm 130 vs ], berijmd.
Zijn diep bedroefde vrouw
en kinderen, t
H.A.A. Paaptde Rooy.
IJmuidcn, Februari 1953
Roemerstraat 12-

AFWEZIG
16, 17, 18 Februari
In spoedgevallen
nemen de andere
doktoren waar!

Maak van Uw tijdschriften 'n waardevol 'boek. - Laat
ze daarom bij ons
inbinden.
GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Achterweg: l - Telefoon 3135

\

Nette jonge
WERKSTER gevr.
Brcdcrodestraat 21.
Aangcb. mod. groot 2»pers.
LEDIKANT m. bed en aan»
geb. nachtkastjes. Kostvcr»
lorenstraat 56.
Echtp. vraagt voor tijd.
GEM. of GEST. KAM'ERS
met keuk. Br. onder no. 1201
oureati Zandv. Courant.
Gevraagd: ZELFST. DAG*
MEISJE boven 20 jr, van
3»5 u. Aanm. na 5 u.: Zon»
nebloemlaan 31, A'hout.
Te koop:
VIER SIERDUIFJES
met hokje. Telefoon 273S.
GEZELLIG TEHUIS aan»
geb. met algeh. verzorging.
Br. no. 1203 bur. Zandv.Crt.

ZOW SCHATTIG PARAPLU'TJE
GAUW VERVEN? ?
Géén kunst en géén moeite i
Want wie klant is van De Gruyter, beschikt
regelmatig over eigen geld. Het is niets
bijzonders om in 4 maanden tijds 15 gulden
te verdienen met De Gruyter's cassabons.
Dat is extra geld, waar een huisvrouw
mee kan doen wat ze wil.

VERLOREN in de Duin»
doornlaan rode zakagenda
en rood fotozetui. Terug te
bez. bij Mej. G. Meyer,
'Duindoornlaan 24.

Zondag 15 Febr. 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 402 m) door de heer P.
Stigt van het Humanistisch Verbond.
Onderwerp: „Verscholen fatalisme".

i f als die

wordt Uw Was met de A E.G. WASMACHINE
met schakelaar en wringer ƒ 398,- of ƒ 5,60 p.w.
idem
zonder wringer
f 330,- of ƒ 4,65 p.w.
In één dag gereed met de ELECTR. DROOGMACHINE ƒ 251,- of ƒ 3,50 p.w.-

OPLOSSING VOOR WER»
KENDE MOEDERS. Jonge
vrouw, past daags of een
sveek»einde op kinderen. P r.
ref. en goede verzorging.
Br. no. 1202 bur. Zandv.Crt.

RADIO VOOR IEDEREEN
PHILIPS RADIO met Klankkleurregelaar, Visserijband en Pick-up aansluiting
-f 245',"- of ƒ 3,40 p.w.
PHILIPS PICK»UP
............................
ƒ 98,-r of /" 1,25 p.w.
RADIOTOESTEL voor de Tropen vanaf
.................
ƒ 295.-

TELEVISIE vanaf 49S.—
Boeiende uitzendingen. Actualiteiten, Film, Cabaret, Goedtoneelspel etc.

VOOR DE SCHOONMAAK

, ._

Alle merken S T O F Z U I G E R S
........................
Vanaf ƒ 2,= p.w.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor ''U.
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER

fSTORT UW BIJDRAG voor het RAMPENFONDS
op Gironummer 9575, Den Haag

ALLEEN ZATERDAG:
CITROENSPRITSJES

DAT SMAAKT ALTIJD
Volledig gesuikerde pudding:
Vanille, Mocca, Rum, Frambozen
en Citroen . . . pakje 17 et.
Chocolade, Amandeltjes en
Bitterkoelrjes . . . pakje 20 et.
Vruchten
pakje 22 ei.
Ananas
pak)o 30 et.
GrlespuddEngon (voor een liter):
Grlespudding vruchten . pak 45 et,
Criespudding vanille . . pak 30 et.
Griespuddlng amandel . pak 40 cL
Pudding zonder suiker: ,
Vanille, Framb., Citroen, palcjo 15 et
Saus poeder; vanille, sinaasappel
en frambozen
. . zakje 5 cl.
C'uitard
pok 30 et.

65 cent per 250 gr.
COCOSMACROONTJES
Agentschap de Telegraaf
250 gram. van 85
vraagt voor direct een
voor 70 et
en CAKES 5 voor 48 et

Als U zegt: „Die korting betaal
je toch zelf l" bedenk dan, dat
De Gruyter met eigen fabrieken
en méér dan 370 eigen winkels
héél voordelig werken kan.
Daardoor is 10°/o korting mogelijk.
Daarom geeft De Gruyter 10%>
korting.

DEGRUYTER
Alleen De Gruyter geeft
10°/o korting op alle artikelen,
behalve suiker, zout, soda.

Magazijn

't Wonder van Zandvoort

heeft deze week reclame-prijzen
flinke
Doos mottenballen ƒ 0,15
KI. Emaille emmer /"2.10
Zwabbers
„0,69
2 pakjes haar»champoo
krantenbezorp Stoffers
0,49
ƒ0,25
Gootsteenboenders „ 0,15
4 rol closetpapier .. „ 0,50

GEVULDE KOEKEN,
CANO'S,
PRIMA APPELGEBAK,
K. v. d. Mije, Noorderstr. 30
GEBAKJES, enz. enz.
Sponzen
, 0,35
3 st. toiletzeep
„0,50
BONBONS en
Te Jtoop: EEN WINKEL» 2 stukken toiletzeep en dubbel stuk huishoudzeep ƒ 0,60
RUMBONEN
HUIS met woning op eerste Roestvrij aardappelmesje ƒ 0,50 Kop en sdhotels ƒ 0,55
Een nationale uitgave.
vanaf 45 et per 150 gram stand. Dadelijk te aanvaar», .
Vrijdag en Zaterdag
Dit alles zo lang de voorraad strekt.
4
den. Hypotheek beschikb.
Zoals reeds eerder,.,via pers en ra» Bij ons verkrijgbaar:
3r
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418
^
„BOLLET'JE";BESCHU1T
Br.
no.
1204
bur.
'Zandv.Crt.
dio is bekendgemaaEt, zal binnenkort
Kerkstraat 14
een fotoboek over de verschrikkelijke
' AAN DÉ WINKEL
Te koop:
Telef. 2102
watersnood verschijnen onder de ti»
WIEG, z.g.a.n.
. Komt en ziet >
tel „De Ramp". ,
Schoolplein 4 - Telef. 2467 Herm. Heyermansstr.
Afslag Dik Vers vet gexookt spek
KL. KROCHT l, TELEF. 2432
Wij vernemen thans nog dat iH.M.
NU f 1.25 per 500 gram
Koningin Juliana voor deze uitgave,
VERLOREN:
Dikke Reuzel
500 gr. f 0,60
RESTANTEN
ZIJDEN SHAWL.
die verschijnt onder^auspiciën van de
TAPIJTEN
Tegen beloning terug te be»
Vereniging ter bevordering van de
VARKENSVLEES:
Koopt uw
belangen des 'Boekhandels, een voor»
Schoudercarbonade
500 gr. f 1,60
Deze week toonkamer» zorgen Zandv.Iaan 16.
woord heeft geschreven dat in facsi»
Ribcarbonacle
500 gr. ƒ 1,80
restanten: Wiltons 190 x
mile zal worden gereproduceerd.
Haascarbonade
500 gr. f 1,95
290 van ƒ 110,- voor ENIGE PERCELEN
Mooie doorr. varkens lapjes 500 gr. ƒ 1,55
„De Ramp" zal het enige boek zijn ƒ 74,50; 225 x 325 van
TE
KOOP
t
OSSELAPPEN
500 gr. v.a. ƒ 1,65
Fa A. v.d. Veld-Schuiten dat een beeld geeft van de ontzetten» ƒ 160,- voor ƒ 98,-;
Gehakt h.o.h
500 gr. ƒ 1,50
z w a r e Wiltons van Binnenkort te betrekken'.
Manchesterjassen, -srnouwvesten en de gevolgen van de' watersnood, op»
Riblappen
500 gr. ƒ 2,00
=broeken, Eng. leren" blauw, kèperen dat deze uitgave, waarvan de op* ƒ 185,- voor ƒ 135,-; Hypotheek beschikbaar. Te
Biefstuk
500 gr. ƒ 2,50
M.Smyrna's 190x290 van bevr. bij W. PAAP, Kost»
broeken, blauwe, khaki en witte brengst geheel ten bate komt van het
Bief stuk tartare
500 gr. ƒ 1,90
overalls, korte en lange stofjassen, Nationaal Rampenfonds, in een zo ƒ 120,- voor ƒ 78,-; verlorenstraat l tel. 2965
Blinde vinken
100 gr. ƒ 0,45
240 x 340 van ƒ 19S.—
groot mogelijke oplage verspreid kan
enz. enz.
Mooie vaste kalfslappen.... 500 gr. ƒ 1,55
KRUISSTRAAT 12, TELEF. 2360 worden. Papierfabrikanten, drukkers, voor ƒ 125,— enz.
Kalfsfricandeau
500 gr. ƒ 1,90
Op vertoon advertentie
binders, clichéma'kers, de - erkende
deze week 5% korting.
boek» en kantoor boekhandel en al»
ALLEEN ZATERDAG
Is andere instellingen en personen,
TAPIJTHANDEL
Echte Geld. gekookte worstp. 100 gr. ƒ 0,25
TE KOOP
Gertenbachs Drukkerij
„MABO" N.V.
die op enigerlei wijze bij de samen»
Smeerworst
p. 100 gr. 'f 0,25
Jansstraat
85,
bij
Grote
stelling van het 'boek betrokken zijn,
Prima leverworst
p. 250 gr. ƒ 0,40
Markt,
Haarlem.
verzorgt
al
Uw
hebben spontaan 'hun belangeloze me*
Prachtige bloedworst
p. 250 gr. ƒ 0,50
dewerking aan deze nationale uitga»
op Kostverl. bev. vóór» en grote
Rauwe Kalfslever
p. 100 gr. ƒ 0,45
ve toegezegd en reeds wordt het be»
achtertuin, 5 kam., badk. kei»
Heden
weer
onze
bekende
nodigde papier vervaardigd op de Oafé „De Kroon"
GEROOKTE GELARDEERDE LEVER.
der, zolder, keuken en bijkeu»
machines van Nederlandse papierfa»
Iedere 'Woensdag speciale Telefoon 2135 Achterweg l
SNERTi f 0.50 per Liter
brieken.
ken, eind April vrij te aanv.
(met worst, vlees en spek).
ƒ '12.000, waarv. ƒ 7000,= iHyp.
In overleg met het Nationaal Ram»
MOSSELENAVOND
Volop hondenvoer.
penfond's is een uitgave voor het bui»
vcrpl. overn. meub. ƒ 2000,».
Stationsstraat 11. Tel. 3075
Vraagt naar onze bekende Lunchpakketten
tenland
in
voorbereiding.
Br. iir. 1205' bur. Zandv. ,Crt
'Het boek, waarvan d'e eerste druk
Ach ter wig l
100.000 exemplaren zal bedragen, kost
R.'K.S.V. „T.Z.B."
Sportfilznavond
ƒ 3,50 zodat — v wanneer deze eerste
oplage uitverkocht is — een bedrag
Programma
voor a.s. Zondag:
telefoonnummers
van ƒ 350.000,— aan het Nationaal Dinsdagavond 17 Febr. zal in Mono»
T.Z.B. l»Vogelenzang 2
2.15 u.
pole
een
grote
sportfilm
worden
ver»
R.impenfonds afgedragen kan wor»
T.Z.B. 2»Nw. Vennep 2
12 u.
en adressen
toond. De 'belangrijkste gebeurtenis»
den.•~
.Hoofdd. Boys jun. a»T.Z.B. a 12 u.
V
Monopole
op het gebied' van vele sporten,
3000
Brandmelding
Reeds thans blijkt dat de belang» sen
voetballen, boksen, schaatsen» Zaterdagmiddag:
Vrijdag 13 Febr.'S uur: film „Starlift" stelling voor het boek „De Ramp" zoals
T.Z.B. adsp. a»T.Y.B.B. c
4 u. 2403 Commandant Brandweer
rijden,
wielrennen, tennis, biljarten
Zaterdag 14 Febr.: feestavond Zandv. bijzonder groot is — laat ons hopen, c.d. zullen
T.Z.B,
ads'p.
brfHoofdd.
Boys
b
3 u. 2100 Politie
op het witte doek ver»
Mannenkoor.
2819 Politie (voor spoedgevallen)
schijnen.
dat
deze
eerste
oplage
spoedig
door
Zondagmiddag 15 Febr. 2.30 uur: film
SOHAAKNIEUWS
2345 Gem. Secretarie
een volgende gevolgd kan worden,
„Alice in Wonderland".
De uitslagen van de gespeelde wed» 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Zondag 15 en Maandag 16 Febr. 8 u..' niet alleen, opdat vëleri een blijvend BRIDGEN
strijden luiden:
film „Starlift".
2262 Informatiebureau VreemdelinDinsdag 17 Febr. 8 u.: Grote Sport» beeld zullen bezitten' van de ontstel» Het zesde viertal van de Zandvoort» A: F. de Jong»E. Molenaar afgebr.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
l
l
lende
watersnood
—
maar
ook
—
en
Porrenga»Draak
l«* l»
film onder ausp. v. „Zandvoortm."
se Bridgeclub is dezer dagen kam»
2887
Stoomwasserij „Hollandia",
KappelhoWBais
1»0
in de eerste plaats - opdat een nogpioen in zijn afdeling geworden met
fynstrykerö, J. H. G. Weenink,
v.
d.
Brom»Giskes
Jr.
afgebr.
14
van
de
16
te
behalen
punten.
De
Stadsschouwburg, Haarlem
groter bedrag overgemaakt kan woi»
Pakveldstraat 30 a
Kop»Verhaert
1=0
dames Bakkenhoven, iKerkman, Spoel»
2560 Taxi dag en nacht, ZandvoortseZondag 15 Febr. 8 uur: Het Vrije' To» den aan iet Nationaal RampenFonds. der en Vader werden Woensdag»
Afgebroken partij Vcrhaert»
laan 7
neel met „Daar moet je 'n vrouw .,De Ramp", ?al 96 pagina's tellen, avond tijdens de clubavond in het
Molenaar
1»0
2135
Zandvoortse Courant, Gerten1
voor zijn".
100 foto's ibevatten en reeds binnen zonnetje gezet en ontvingen een klei» B: Termes Sr.»W. de Jong
I^U
bachs Drukkerij, Achterweg l
Woensdag IS Febr. 8 uur: Toneelge» enkele weken verschijnen. De inteke» ne attentie. Binnenkort moet dit vier»
Termes Jr.»Dijkstra
1=0
„Rinko"
zelschap 'Johan Kaart met „De ap»
C. MolenaarsGiskes Sr. afgebr. 2424 Autobedrijven
ning bij de boekhandel is opengesteld tal promotie»wedstrijden spelen.
Oranjestraat en Stationsplein
pels van Eva".
Hoogen 'Esch»Webcr
1»0
'De
open
t>ridgedrive
ten
bate
van
Vrijdag 20 Febr. 8 uur: Toneelgezel» — mogen ook hier velen van Tiun het Rampenfonds is nader vastge» Woensdag a.s. speelt het 2e tiental in 2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De OpbouV Tolïensstraat 47.
schap Joh. Kaart met „Parijs J1890". medeleven blijk geven.
stcld op Zaterdag 21 Maart a.s.
Zaandam, tegen de S.C. „Zaandam". 2254 Slijterij Lefferts, Zeestraat 44

„LA VIANDE"
Reclame

bü

„De Ramp"

Slager G AUS

Fa, A, y,d. Mije & Zonen

Bedrijfskleding

LANDHUISJE

DRUKWERK

Belangrijke

WEEK-AGENDA

De nieuwste vinding op permanent-gebied. Maison ,Gerrits", Zeestraat 30
ENK&LONS

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVQORTMEEUWEN"
A .s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen l sPost duiven.
De door velen met spanning
moet geziene wedstrijd Zanclvoort*
meeuw=Postduiven is voor a. s. Zon»
dag vastgesteld. Deze wedstrijd is
voor Zandvoortmeeuwen van veel
belang aange/ien van 'het resultaat
hiervan afhankelijk is of Zandvoort»
meeuwen in het verdere verloop van
' de competitie een woordje voor de
bovenste plaats zal blijven meespre*
ken. Postduiven en iHillcgom staan er
momenteel gunstig voor maar hebben
nog een zwaar programma voor de
'boeg. Wc verwachten dat Zandvoort»
meeuwen a.s. Zondag zijn uiterste
best zal doen om een gunstig resul»
taat te behalen en zo de aansluiting
met de kopgroep te behouden. Daar
de bezoekers vanzelfsprekend ook
alles op alles zullen zetten om de lei=
ding te behouden, kan er een zeer
spannende wedstrijd worden tege»
moet gcscien.
De stand luidt als volgt:
Postduiven
11 S l 2 17
'Hillegom
11 7 3 ] 17
Zand'V.rneeuwcn 12 5 5 2 15
L.F.C.
10 6 2 2 14
T. Y.B.B.
12 5 2 5 12
Wilhelmus
12 4 3 5 11
Archipel
12 3 4 5 10
•H.P.S.V.
10 3 3 4 9
Blauw Zwart
1 1 4 1 6 9
H.B.C.
11 3 2 6 8
Alphen
12 2 3 7 7
Woerden
10 2 l 7 5
Uitgezonderd het 2e, komen onze
overige elftallen allen in het veld.
Programma voor Zondag, 15 Febr.:
iZandvoortm. l^Postduivon 2.30 u.
Kinheim 2»Zandvoortm. 3
12 u.
D.E.M. 3*Zandvoortm. 4
12 u.
Zandvoortm. 5=Haarlem 5 9.45 u.
D.C.O. 4*Zandvoortm. 6
9.45 u.
Bl'daal 7sZandvoortm. /
12 u.
Terrasvogels a=Zandv.m. jun.a 12 u.
IZandv.m. jun. b^S.V.Y. a
12 u.
Programma voor Zaterdag 14 Febr,:
'Zandvoortm. 14P.V.F. l
3.45 u.
'Concord'ia l^Zandvoortm. 2 3.30 u.
E.D.O. a=Zandv.m. adsp. a
4 u.
E.D.O. b=Zandv.m. adsp. b
3 u.
Zandv.m. adsp. c«E.H.S. a
3 u.
Spaarndam bsZandv. adsp. d 3 u.

l

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Aan de hand van de binnengekomen
formulieren blijkt, dat het bezoeken
van onze openbare lessen door de
meeste ouders van de kleuters op ho=
ge prijs wordt gesteld.
Gelijk bekend zijn deze lessen ver*
deeld over Zaterdagmiddag 14 en
Diinsdagavond 17 Februari a.s. en bei
ogen de ouders van nabij meer hè*
keiid te maken met datgene, dat
lichamelijk -en paedagogisch niet al=
leen voor de oudere, maar ook voor
de allerjongste leden wordt gedaan.
Onze reeds aangekondigde jaarvers
gaderin" zal op de oorspronkelijk
vastgestelde datum, 23 Februari a.s.,
daargang vinden.
Behalve de jaarverslagen van secre»
taris en penningmeester, zal er een
verkiezing over periodiek aftredende
ibestuurs» en commissieleden plaats=
vinden, terwijl belangrijke besprekin=
gen over de herdenking van liet 50=
jarig bestaan zullen worden gevoerd.
„Z.A.C."=NIEUW'S
Afd. Tafeltennis
Morgenavond zal de wedstrijd ga
de wedstrijd gespeeld worden t3gen
de tafeltcnnisver. T.Z.B.. Ook dit»
maal zal het een spannende ontmoe»
ting worden, daar de laatste maal
door ons is verloren tegen, deze afd.
Met het oog op het grote aantal
deelnemers n.l. 20, zullen er afgc=
werkt worden 10 enkelspelen en één
dubbelspel.
In dit laatste, de 2 sterkste spe=
Iers van iedere afd. De sterksten van
Z.A.C, zullen al hun krachten moc=
ten geven die 'beschikbaar zijn, daar
enkele nieuwelingen hun eerste wcd=
strijd gaan spelen.
Aan publieke belangstelling zal 'het
vermoedelijk niet ontbreken, mede
daar beide 'verenigingen op een flink
aantal aanhangers kunnen rekenen.
KORFBAL
A.s. Zondag speelt om 10 uur het Ie
twaalftal van de Zandvoortse Korf=
balclub een wedstrijd tegen D.S.V. l
in het NoordersportparkTte 'Haarlem.
Voor 'liet 2e twaalftal is een wed=
strijd om 2.15 uur vastgesteld tegen
Nieuw Flora 4. De ontmoeting heeft
plaats op een terrein aan de Van
Oosten de 'Brynstraat.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand=
voort zijn 2c ronde voor 'het clubs
kampioenschap. Daar de heer Sols
niet aanwezig was, werd hij van de
'bovenste plaats naar de 9e plaats
verdrongen. De stand is momenteel:
Ie. G. Meijer, 2e. P. Paap, 3e. W.
Schilpznnd, 4e. J. Kol jr.

4 punten van belang

f 2,95

GEMINDERDE NVLONS . . . . f 3,95
FIJNE PERLONKOUS
f 4,75
ZEER FIJNE ENKALONS . . . . f 5,45

Ik wel,
want ik
koop
alles
bij van

Kom

JU

Links geweven kous met perion f 2,25

uit
met je

AMERIKAANSE NYLONS . . . . f 5,75
Sterke DAMESKOUSEN f 1,98; 2 paar f 3,70
-fc Reparatie nylonkouscn in één dag terug

huishoud-

„DE WOLBAAL"

geld?

Amerongen

Haltestraat 12, telefoon 2099

DOPERWTEN

groot blik vanaf
TUINBOUW DOPERWTEN

THEATE R „JLVI *J J^ U A* U Jj JE."

groot blik

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550

SPLITERWTEN

CAPUCIJNERS

25O gram

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHS1DERSBEDRIJF

FIJNE SNIJWORST

10O gram

Fa J, v. d, BOS & Zonen

ZUIVER GESMOLTEN VET

25O gram

Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg'. Engelbertsstraat 23 en 54
GLAS-ASSURANTIE

THEE, los

KOFFIE, los

25O gram

MARIE BISCUITS

d&

25O gram

ARSENICUM en

VRUCHTENHAGEL

2OO gram

PINDAKAAS

extra kwaliteit per pot

Toegang 18 jaar.
Zondagmiddag 15 Februari 2.30 uur
Opvoering van het schitterende sprookjesfilmwerk
Verder een uitgebreid voorprogvamma.
Toegang alle leeftijden.
Dinsdag 17 Februari, S uur
Onder -auspiciën van „Zandvoortmeeuwen" wordt
U gepresenteerd de grote
Alle leeft.

—o—

In al onze voorstellingen 20 minuten uitgebreide
reportage van de aangrijpende beelden van de
Catastrophale Watersnood in Nederland.

IN ÉÉN MAAND
OW RIJBEWIJS A
Autorijschool K, Offenberg

Het kopen van YERF
is voor U een
vertrouwenskwestie
Bij het kopen van goed materiaal heeft U recht
op 'n goede technische voorlichting.
Wielnu, een ervaren vakman, zowel practisch als
theoretisch goed op de hoogte, staat achter U
als Rijks gedipl. Meester Schilder bij

Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons Huis, Dorpsplein, Tel. 2374
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

VERVO
Handel in verf, glas, behang,
schoonmaakartikelen enz.
Jan Snijerplein 7 — Telefoon 2055
Aanbevelend, M. G. Th. Grimbergen

Abonneert U
op de Zandvoortse Courant

f gia
feV

**

Wilt U met het voorjaar uw
GARDEROBE
kïaar hebben
Laat dan nu reeds uw
JAPONNEN MAKEN!
Mevr. DE NIJS,

In ons filiaal
HALTESTRAAT 32,
het BENSDORP-LEKKERLANDr

Emmaweg 8.
Coupeuse m. tropenervaring

l 1640

vindt U de grootste sortering Bensdorp chocolade en

suikerwerken. Om maar een paar voorbeelden te noemen:
Melkchocolade 2 stuks
Melkrepen

Noga staafjes

van 0,40 voor
0,20, 0,15, en

Naturel
Melk Hazelnoot

0,25
0,10

Q.20 en O, IS
0,20

per 100 gram

0,40

Gevulde mocca flikken

per
per
per
per
per

100 gram 0,35
100 gram 0,40
100 gram 0,22
250 gram 0,50
250 gram 0,50

2 a

0,25

Kinderrepen
4 a
Buches (Boomschors chocolade)

0,25

per 100 gram

0,58

per 100 gram

0,45

Rumbonen
Poppenschuim
Buttercream
Tum-tum
Zuurtjes
groot of klein per 200 gram

per 100 gr.

0,58

Chocolade hagel

per 100 gram

0,55

Choc. hagel melk per 200 gram 0,70

Crème repen

Nogabonbons
Fantasie chocolade
Nogablaadjes

Kledingbedrijf Succes

. O.a. originele TBOPICAL
COSTUUMS ƒ 97,- en ƒ 108,PANTALONS
van ƒ 14,- tot ƒ 31,EGYPT. LINNEN REGENJASSEN van ƒ 20,- tot ƒ 46,KAMGAREN COSTUUMS
ƒ 79,Enz. enz.

GEROOKT VET SPEK

Woensdag 18 en Donderdag 19 Februari, 8 uur
Gary Grant, Josephine Huil. Raymond Massey,
Peter Lorre, Pouscilla Lane in:

Zaterdag 14 Februari gereserveerd voor
~ ZA'N'DVOORTS MANNENKOOR

veranderingen gratis
dat-vindt U alleen tij

50O gram

1OO gram

van Journaal opname van Polygoon.

Solide Stoffen
Moderne coupe
Beslist lagere prijzen
Eventuele

Loopt U eens bij ons naar binnen, het verplicht U tot niets.
KERKSTRAAT 30

50O gram
Vrijdag 13, Zondag 15 en Maandag 16 Februari,
8 uur ~
'Een ware „sterrenregcn" van de populairste
iHollywood artisten Doris Day, Gordon Mac Rae,
Virginia Mayo, Gene Nelson, Cary Cooper, Ram
dolph Scott c.v.a. in:
99
99
Toegang alle leeftijden.

a
•
a
9

per 250 gram

0,30
0,75

PEDICÜRE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN B O R K U M
Oosterparkstr. 7, telef. 2812

Alleen Zaterdag

Cocoskoekjes
70 'et per 250 gram
of 200 gram

Chocogalettes
l

voor <30 et

Fa. van Staveren
Zeestraat 48, telef. 2684

INKOOP
antiquiteiten
Kleden, Perzen'; Meubelen,
Gouden en Zilveren voor*
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

IK ZAL NOOIT HELDHAFTIG
WORDEN
Sedert maanden was ik uiterst bedrc»
ven in het uitsluitend kauwen met
mijn verstandskiezen.
Niet als nieuwste circusstunt, o
nee, maar omdat alle andere kiezen
bliksemende scheuten en schokken.
door mijn hoofd joegen..
Totdat twee van de drie verstands»
kiezen het begaven. Met die derde
alleen was niet veel te 'beginnen zo=
dat er niets anders op /at dan de
voorsnij Landen in te schakelen.
Het viel niet mee hoor.
Moest ik eerst elke hap zorgvuldig
zowat in mijn keelgat proppen van»
wege het laatste verstandskiezensba=
stillon, voortaan was ik gedoemd om
als een konijn te zitten mummelen,
een reuze tijdrovende bezigheid die
mij dikwijls noopte te bedanken voor
bijvoorbeeld een tweede amandel»
speculaasje; kletskopjes betekenden
niets minder dan een ramp, om maar
niet te spreken van' biefstuk of
rioga.
Maar ik liet nooit iets merken hoor
van al die ongemakken, in die dingen
ben ik nou weer erg flink.
Trouwens men blijkt altijd boorde»
vol met goede raad te zitten (waar»
om ga je toch niet naar de tandarts?
en zo) en dat is op zo'n ogenblik reu»
ze vervelend.
'Zo mummelde ik dus mijn dagen
door. IHet is vast kou»op=mijn=tanden
dacht ik bij vriezend weer. Misschien
slaat de hitte op mijn tanden, dacht
ik, als ik bij de kachel zat.
Het kan best zenuwpijn zijn, 'bc»
sloot ik een andere keer, toen de
vlam in de juspan was geslagen.
Maar het was niets van dit alles.
IHet was doodgewoon kiespijn en op
een morgen kon ik hel niet meer
verbloemen: ik werd wakker met
zó'n lip en .?ó'n wang.
Na drie aspirines ging ik naar de
tandarts. 'Hij schold me niet eens uil,
de lieverd, maar ging opgewekt aan
het poeren en peuteren tot de vlam*
men uit mijn oren sloegen. Wee mij,
wat had ik eert spijt. Nooit maar dan
ook nooit zou ik langer dan een half
jaar_bij de tandarts weg blijven, wat
zegt U, elke maand zou ik er voor
de deur liggen.
Laat ik blij wezen, hield ik mezelf
voor, dat ik niet in de 'Middeleeuwen
geboren ben (wat ik vaa,k gewenst
heb, het lijkt me zo romantisch)
want dan liep ik allang als een tande»
loze bes rond, ,en misschien zouden
woeste chirurgyns' me dan wel be»
werken met hete tangen en lappen
end e zalven. Eerlijk gezegd lijkt hun
uitwerking me niets meedogenlozcr
dan een clectrische boor, maar je
wilt je zelf nu eenmaal moed inspre»
ken, niet waar?
Desondanks wenste ik vurig te kun»
nen ruilen met een achterneef -die ge»
opereerd moet worden aan zijn blin»
dedarm.
Kijk, heb ik mezelf nu al weken
voorgehouden, zo'n operatie dat lijkt
me nou niks erg. Tenslotte wordt je
helemaal weggemaakt, je weet nergens
iets van en als je wakker wordt is
alles al gebeurd.
En voor die gedachten ben ik nou
gestraft. Vanmorgen na het zoveelste
martelpartijtje zei de tandarts: Weet
U; we zullen er een operatietje van
maken, de wortel i's aangetast. Maakt
U zioh maar niet angstig hoor, het
gebeurt onder narcose.
Nou, desnoods had hij de operatie
onmiddellijk uit kunnen 'voeren want
ik was al weg, groen en wel' klapte ik
uit de stoel.
En het moet nu wel hè, ik heb
eerst nog gehoopt op een vierde ver»
standskies, maar die kan nog wel ja*
ren wegblijven.
Nee, ik zal nooit een heldin •wor»
den.
NEEL.
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Grondmonsters genomen
van aardappelgrond
Twee ambtenaren van de Planten'
ziekt enkitndige Dienst Ie \Vagenins
gen hebben in de loop van vorige
\veek ongeveer vijftig grondmonsters
genomen van terreinen, die gedurem
de een flink aantal jaren niet met
aardappelen zijn~f beieeld. Deze land'
liggen alle in het noordelijk duinCantate voor sopraansolo, koor en jes
terrein. Binnenkort kan de uitslag
piano, van Fran/ Schubert.
Aangezien dit stuk het enige ro* van het onderzoek van deze monsters
mantisuhe van de avond was, viel 't tegemoet worden gezien.
dus wsl even uit het kader-van hu Reprise
',
werkelijk klassiek programma.
Aau dit werk was wel zorg bc* Woensdag en Donderdag draait in
steed, maar klaar was 't niet. Afgc* Monopolc een reprise van een in '47
zien van enkele tekortkomingen, zo* door Frank Capra verfilmde, "oor*
als o.m. een minder correcte uit* spronkelijk voop het toneel geschre»
spraak van het Duits, soms een on* ven comedie „Arsenicum en oude
zuiver intoneren, zat er toch gang in kant".
] ,
Het' behandeltj'de -geschiedenis van
en wist de dirigent er door zijn en*
thousiasme de spanning in te hou* twee éxcntrieke dametjes die gekleed
den'. Ook Nellie Groene vel t vermocht gaan in het tweede gedeelte van de
wederom, nu vooral door haar ex* filmtitel, terwijl zij het eerste gedeel*
pressieve voordracht, te boeien. Bsr* te in de koffie en chocolade mengen
ta Bonset (aan de vleugel) droeg door ten einde ec'nzame behoeftige grijs*
haar muzikale artistieke begebiding nards die hun nood komen klagen
van solisten en koor veel bij tot het uit hun lijden te helpen.
Het is geen boosaardige opzet,
slagen van dit werk.
De voorzitster dankte hierna alle maar komt voort uit een grenzeloos
medewerkenden en vergat hierbij medelijden die -cie dames voor dc/i
vooral niet enkele heren uit Haar* een/amen voelen.
lem, die op deze avond hun steun De bemocdering van beide vrouwen
heeft zich in de loop der jaren uit*
vei leenden.
Het is te hopen, dat er wat meer gestiekt tot 12 (of waren het 13) van
mannen als koorlid zullen toetraden. dc/e heertjes, die zij eerst geruime
De solisten warden met fraaie tijd in een kamferkist bij zich hou*
den en later door een inwonende
bloemen beloond.
JAC. BONSET.
oom elders laten begraven.
Het verrassende effect van deze
comedie ligt voornamelijk in de con*
sequent doorgevoerde logica waar*
,, Kinder vreugd''
mee de spelers .op de vreemdste si*
tuaties reageren en dat' aanleiding
A.s. Zondagmiddag organiseert de geeft tot een vaak absurde humor.
Een film om nóg eens te gaan zien.
speeltuinvereniging „Kindervreugd"
liet jongste vorstenkind Marijke wordt morgen 6 jaar. Paul Huf nam
in het Patronaatsgebouw twee film* Niet in 't minst om het knappe ca*
\oorstellingen, zowel voor kinderen merawerk dat zich voornamelijk con* van haar een van de laatste foto's.
centreert rond het vertrek, waarin
van' leden als van niet*ledcn.
In tegenstelling met eerdere be* beide in*lieve gifmengsters ('Josephine
richten blijkt dat de bonte avond Huil en Alice' Adain) en de argeloos VERGADERING Z.H.V. - Donder*
Zondagavond in de benedenzaal van gesticulerende heer Grant zich kos* dag houdt de Zandv. Handelsvereni* Rode Kruis, afd. Zandvoort
telijk bewegen. '
ging een vergadering.
'Huize Keur gehouden wordt.
verzorgde transporten

De Stem des Volks, afd. Zandvoort
en Die Haerlemsche Musyckcamer
gaven geslaagde muziekuitvoering
Het zangkoor „De Stem des Volks",
afd. Zandvoort, gaf 'Zaterdag 14 Fe*
bruari onder leiding van zijn diri*
gent Han Aufdemkampfe een mu*
xiekuitvoering in 'Zomerlust in sa*
samenwerking met Die Haerlemsche
Musyckcamer, dirigent André Kaart.
Voorts verleenden hun medewerking
Gertrude Maclaine 'Pont, cla-\jecim*
bel, Nellie Groénevelt, sopraan, Ber*
ta Bonset, piano, Henk de Graaf en
Peter van Munster, fluit.
De naai van gebouw „Zomerlust"
heeft een intiem karakter. Ze is goed
verlicht en aangenaam verwarmd. Er
is een toneel en de accoustiek is re*
delijk. Dat een koor* of orkcst*en*
semble het beter doet op een podium
dan op een toneel is 'bekend; de gors
dijnen, coulissen enz. doen aan de
klankvoortplanting veel schade en
daarom geef ik de raad, koren of an*
dere ensembles onder de linker balu*
strade (daar is alles steen en glas)
op te stellen en zitplaatsen daarnaar
te richten. Let wel, het is maar een
suggestie die men in overweging zou
kunnen nemen! M.i. zal dan alles
voor concertdoelcinden beter tot zijn
recht komen.
Nadat de voorzitter van het koor,
de heer A. Molenaar de aanwezigen
en medewerkenden hartelijk had ver*
welkomd speelde Dié Haerlemsche
Musyckcamer" o.l.-v. de heer André
Kaart -op zeer verdienstelijke wijze
„Ciaconna in g. kl. t." voor strijk*
orkest van (Henry Purcell {1659*1695).
Een simpel en vriendelijk variatie*
werk, dat aan de hoorders geen al
te grote problemen stelt.
•Hierna trad het koor op o.l.v. del
heer Aufdemkampfe en gaf een vrij
goede vertolking van de Missa „O c*
tavi Toni" voor koor a cappella van
'Orlando-di 'Lasso (pl.m. 1532=1594") te
horen.
i
Orlando di Lasso is ontegenzegge*
lijk een der belangrijkste figuren uit
het tijdperk der vocale polyphonic.
•Hij schreef plm. 2000 werken waar*
onder vele missen, motetten en ma*
drigalen. De bovengenoemde Missa
werd als geheel vrij goed uitgevoerd,
al wil ik niet verhelen, dat dirigent
en koor wel wat te hoog grepen —
dit in verband met het kunnen van
de executanten.
Jammer was 't, dat de aangegeven
toon vaa de dirigent bij 'het Kyrie
niet goed door de zangers(essen)
werd overgenomen, zodat ik vreesde
dat men'zou derailleren, maar geluk*
'kig wist men weer spoedig in het ga*
reel te 'komen. Bij „Sanctus"' kwam
het koor er beter in. Het „Benedic*
tus" leed af en toe onder bedenkelijs
ke intonaties (vooral bij de mannen*
stemmen). In „Agnus Dei'' vielen
enkele goede dingen te waarderen.
Hierna trad de soliste iNellie Groe*
nevelt {sopraan) op, een nog jonge
zangeres, die voor de toekomst veel
belooft; haar mooie stemmiddelen en
reeds goed verzorgde techniek en b o*
venal haar intelligente muzikaliteit
geven hiervoor voldoende bewijzen.
Zij oogstte met ,;Laudate Dominum"
van Dietrich Buxtehude (1637*1707),
Cantate voor strijkorkest en sopraan,,
een welverdiend applaus. Van de uit*
voering van het vierde 'Brandenburgsi
Concert van Johan Seb. Bach {1<585*;
1750) -wil ik in het bijzonder gewag
maken. 'Het werk werd geheel naar
de eisen die men aan de uitvoering
van dit kunstwerk mag stellen, ge*
speeld. Gaarne geef ik een pluim aan
Gertrude 'Maclaine Pont voor haar
bescheiden clavecimbelspel en (Henk*
de 'Graaf en Peter van Munster voor
hun fluitspel. iHet is opmerkelijk te;
uien met welk een toewijding dit en*
semble werkt onder haar niet m'n*
der bezielde leider, de heer André!
Kaart.
Na de pauze trad Gertrude Mac*
laine Pont als claveciniste op met
M'ozart's Clavecimbel*concert in G.
gr. t. Een prachtig concert vol klank»
schoonheid en gratie. De soliste be*
speelde haar instrument met grote
bekwaamheid en wist juist door haar
correcte voordracht het auditorium
te 'boeien, want een werkelijk nuan*
ceren zoals op onze piano,is bij het]
clavecimbel niet mogelijk. Een op*
merking — -ware het niet beter ge*
weest, de clavccinibel, goed vooraan,
in 'het midden van het podium te;
plaatsen?
'Het koor liet zich nu horen in het
overbekende „Ave Verum Corpus"
van Mozart. Hier en daar zou m.i.
wat meer nuance en bij het crescen*
deren wat meer uitzingen gewenst
zijn. Overigens een aannemelijke in*
terpretatie.
Als slot „Mirjam's Siegesgesang",

reageerde echter nog niet). Aange»
naam, omdat ik de serene stemmen
van Mevrouw en de iHeren meende te
horen. Onmiddellijk hierop stak 'Mo*
(Zonder meer vandaag maar)
mus mij met z'n vulpen in m'n kin en
trapte de tekenaar op m'n hart. Klok»
Men zei mij dat ik griep had. Achter* 't is allemaal te naar om op te noc* ken
begonnen te'luiden en ik zag
af geloof ik dat nu ook wel. Eerst men. Toen kreeg ik het tweede ge» blauwe
ijsschotsen, waarover mijn»
niet. Daar ben ik te veel individua* zicht. Dat viel om de drommel niet heer Hugenholtz
zich spoedde naar
list voor. Ik kien alles zelf graag uit. mee. Ik had al zo'n last met m'u een verwijderd circuit
van majes»
esrste
facie.
Ik
zag
alles.
Ook
dingen,
Totdat er niets meer t3 kienen valt.
constructie. U wilt natuurlijk
En dan geloof ik pas dat ik griep die helemaal niet in werkelijkhsid be» tucuze
of m'n bed nog steeds op de
staan. En die waren de moeite waard. weten
heb.
Grote Krocht stond, ja, dat was zo.
't \Vas een vervelende geschiede* Bij wijze van spreken, natuurlijk. Maar
het doet niets ter zake.
nis. Lieden in mijn onmiddellijke om*
-De balletgroep van de Financiële
geving zeiden da't ik een gevaar was.
Commissie sambaneerde over m'n
Lang "had ik niet de gelegenheid om
voorhoofd, waardoor ik dit hoofd
mij te ergeren over deze onbillijk*
moest fronsen. Toen reeds had ik er.
faeid, want ik voelde me als een zebra
een zwaar hoofd in, trouwens. En dat.
aan de Noordpool. Als je je ongeluk*
mag dan ook de eerste reactie heten;
kig voelt, kan je practisch niet kwaad
op de gebeurlijkheden rond mijn j
zijn. Ik Het de laster dus gelaten over
hoofd.
>
m'n hoofd gaan. Ik bleef mijn plicht
Toen er hete naalden in mijn nek» j
doen. Aan de krant, ja, vooral aan
vel werden gestoken en ijspegels alsi
de krant. Naarmate'men mij vijandi*
dolken in mijn zwoegende borst!
ger aankeek, werd ik actiever. In het
plompten, reageerde ik feller. Ik stiet
dagelijks manuaal met de zakdoek.
een vooralsnog bescheiden gebrul uit,
Ik kreeg een duister vermoeden wat
dat direct een vernuftig stelsel van
men bedoelde met gevaar. O j a . . . .
tandSvielen, zaagjes .beitels en kruk*
de erupties waren niet van de lucht.
assen in beweging zette. Mijn be*
ledere keer dat ik mijn zakdoek trok,
scheiden gebrul werd veel=om»
had dit de uitwerking alsof ik een
vattender toen ik m'n eigen!
brok nytro*glycerinc uit m'n zak
tong voor m'n ogen heen en
haalde.
weer zag wiebelen.
De laffe horde, die onophoudelijk
Ik ging ten onder in een or»
zat te vitten: „hij, hij", stoof dan naar
gie
van
kreten,
die de tweede motor»'
alle kanten weg. En ik voelde me
met»zijsp'an ter plaatse bracht. Ik
eenzamer dan ooit. Ik voerde een
werd met bed en al in liet zijspan ge»
hactericn»oorlog.
Deze
gedachte
laden en naar de remise van Publieke
voedde ik en zij deed mij deugd, on*
Werken gebracht.
danks mijn ellendigheid.
Voelt u wel, hoe beroerd ik mij
Totdat ik niet meer kon. Op ze*
voelde?
kerc dag, toen mijn waakzaamheid
Bij de remise dachten ze dat ik een
een ogenblik moet verslapt zijn,' bc»
klinker was en ze begonnen me te
sprongen zij mij onverhoeds van alle
bikken, zodat ik ponden afviel. 'Het'
kanten. Weliswaar lieten millioonen
direct daarop volgende reisje langs
aanvalle'-s het valse leven in drop.
Zij besprongen mij.
de Rijn zal me altijd bij blijven. Ik
hoest*bonbons en kwast, maar de
maakte jacht op de zeven van Breda,
overmacht was zo ongehoord groot,
aangezien zij op wolven reden
dat ik het trotse hoofd moest nijgen. want op de keper beschouwd zoek je maar
en ik op de angel van die wolven,
(Verklarend zakwoordenboekje der dergelijke dingen niet.
Nederlandse taal van M. J. Koenen
In eerste instantie deed ik niets kon ik ze niet inhalen. Ik werd ver*
en Th. Lancce: buigen).
dan in mij opnemen. Zonder enige schrikkelijk kwaad en begon weer te
De eerste dag van mijn krijgsge* reactie. Ik voelde me betrekkelijk krijsen.
Misschien had ik wel koorts. Wie:
vangenschap was verschrikkelijk. Ik prettig. (Ik wist dat ik op bed lag).
weten?
verkeerde in trancc*toestand. Ik Ik wist ook dat rn'n bed in de slaap* /alIk't werd
-wakker met m'n gewone'
droomde half ert vanzelfsprekend kamer stond. Maar opeens stond het eerste gezicht,
oen smerige
bracht ik de andere helft wakend op de Grote Krocht. Ik lag er nog baard op zat. Ik waar
kreeg citroenkwast,
door. De droomtoestanden tastten steeds in, maar ik realiseerde me niet prikkeMioest*verdrijvcnde
brokjes en,
mijn moreel aan. 'Zodat ik mij niet dat ik te koop lag. (Dat doe je niet
beschuitje met rookvlees. Zoals
meer kon verzetten — geestelijk ver* in zulke ogenblikken). In m'n hoofd een
zetten — tegen de honend en non* klonken verschillende geluiden: De te doen gebruikelijk.
chalant medelijdende blikken mijner Zandvoortse Muziekkapel begeleidde
BART.1E.
collega's.
het Zand voorts .Mannenkoor, op twee
. Iemand of iets stak mij in al mijn wielen reed de zwarte politieford
gewrichten, zodat ik moest kreunen. over mijn neusbeentje, de rotatie* Corresp.: 'Hr J.P.: Bedankt voor uw
Even daarna werd ik met mokers op pers van I'Js de Jong nestelde zich 'vriendelijke suggestie. Ik ben het roe*
m'n hoofd geslagen, zodat ik moest in m'n linker oor en het af* rcnd met U eens: Bartje moet niet
gillen. Nog weer later werd ik ge* ichuwelijke machien dreunde maar: hangen. Maar die zelf*critick heeft
dwongen, de hemel weet door wie, vuilspuiter, vuilspuiter.. . . vuilspui* me ongelofelijk gezuiverd. Ik geloof
grote hoeveelheden vloeistoffen van ter.... bah, wat naar. Ook 'hoorde ik echt wel een beetje dat ik — als
allerlei aard en samenstelling tot mij geroezemoes van stemmen. Dat vond puntje, bij paaltje komt — een edel
te nemen, zodat ik m o e s t . . . . Enfin ik heel in de verte aangenaam. (Ik mens ben.

dlfto£afnte HOU de

Achttien leden van de (Zaridvoortse
Rode Kruiscolonnc waren j.l. Zater*
•dagochtcnd in het stationsgebouw
aanwezig om voor een dag 'hulp te
bieden in de geteisterde gebieden als
koerier.
Dr B. Entzinger e'n de heer J. C.
Jung waren aanwezig om hun vrien*
den uitgeleide te doen. Om S uur
in Den Haag aangekomen kregen al»
len een auto met chauffeur aangewe*
zen, namen op diverse plaatsen goe*
deren in en vertrokken toen naar da
gebieden. Om enkele plaatsen te noe»
men: Stellendam, Maasdam, Spijkc»
nisse. Steenbergen, Tilburg, Oude
Tonge (werd eerst na zeer veel moei*
te bereikt), Dordrecht, Tholen, Rot*
terdam en naar Bergen (-N.'H.) om
140 rubber pakken te halen.
Drie leden trokken met Denen in
een convooi op en brachten de nachr
van Zaterdag op Zondag in een po*
litiebureau door, daar elders geen
slaapgelegenheid' verkrijgbaar was.
Eerst Zondagavond kwam dit drietal
in Zandvoort terug. De overige leden
van de colonne waren Zaterdag*
avond en Zondagochtend reeds te*
ruggekeerd.
Padvinders verdienden
behoorlijk bedrag
voor Rampenfonds
De opbrengst van de door de Zand*
voortse padvinders opgeknapte werk*
jes is f 345,36.
Door de spontane activiteit van tle/e
jongens en meisjes werd dus een
fraai bedrag aan het Rampenfonds
overgemaakt.
Afd. Zandvoort Chr. Bond
Politie-ambtenaren 5 jaar
Vrijdagavond j.l. hield de Zand*
voortse afdeling van de Bond van
Christelijke Politie*ambtenaren in Ne*
derland in „Ons Huis" een ledenver*
gadering, welke een bijzonder karak»
ter droeg, aangezien de afdeling die
dag juist 5 jaar bestond.
De voorzitter, de heer P. Verheul,
stond in zijn openingswoord uitvoe*
rig bij dit feit stil, daarbij uitgaande
van o.m. een gedeelte uit Exodus 4,
de roeping van Mozes .
De afd. secr., de heer A. Mcems
gaf iu vogelvlucht een schets van
de verlopen 5 jaren. De penningmees*
ter, de heer W. Verboom, vertelde
iets over de financiën, waarna beslo*
ten werd een bedrag van ƒ 75,— uit
de kas ter beschikking te stellen aan
het 'Nat. Rampenfonds.
De Zandvoortse leden behoorden
voorheen tot de afd. Blocmendaal.
Voor deze afdeling sprak de heer
Land, terwijl de heren O. Dupon en
P. Brune gelukwensten namens resp.
het hoofdbestuur en de Chr. Bestu*
rcnbond Zandvoort.

\

Café „De Kroon"

Uitbreiding psychologisch
groepsonderzoek
bij schoolkinderen

Iedere Woensdag speciale

MOSSELENAVOND
Stationsstraat 11.. Tel. 3075

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWBN"
, Stagnatie duurt voort.
De gesteldheid van de terreinen in
Haarlem en omstreken was j.l. Zater»
dag en Zondag van dien aard, dat '1
bestuur van de Haar]. Voetbal Bonc
besloot alle wedstrijden op die dagen
af te gelasten. Tot nu toe telt men
reeds 11 speeldagen in dit seizoen die
voor voetbal verloren gingen. Van
een tijdige afwerking van de compe*
titie is dan ook geen sprake meer.
De K.NV.B. liet de keuring dei
velden het afgelopen week*end aan
de consuls over. Ons veld was we»
qens de sneeuw niet bespeelbaar, zo»
dat de wedstrijd Zandvoortm. l»De
Postduiven en de thuiswedstrijd van
het Ie Zaterdagmiddagelftal tegen
P.V.F, geen doorgang vonden.
In de afdeling van Zandvoortm. l
werden toch nog twee wedstrijden
gespeeld, n.l. Hillegom*Arohipel (8*0)
en IH.P.S.V.»L.F.C. die een gelijk spel
tot resultaat had.
„Z.A.C."*NIEUWS
Afd
tafeltennis
T.Z.B.*Z.A.C.
De wedstrijd T.Z.B.=Z.A.C. is geëin*
digd in een overwinning voor de
laatstgenoemde vereniging. Ongetwij*
feld de spannendste wedstrijd tot nu
toe van ons bestaan. Bij aanvang
werden verrassingen binnengebracht
van T.Z.B. n.l. tien pakjes sigaretten
voor de winnende ploeg en van
Z.A.C. een vaantje. Met een behoor»
lijk aantal supporters en publiek
werd om pl.m. 8.15 uur mst de wed»
strijden begonnen.
De eerste zes sets werden door
Z.A.C, met geringe cijfers gewonnen,
doch de volgende 8 gingen naar T.Z.
B., waarvan vooral de 3 volgende
sets /eer spannend waren:
K. Vossen»Tr. Schulze 21*11, 21»17.
T. v. Deursen»L. v. d. Mije 21»16,
" P Geusebrock»A. J. Lammere 12*
21, 21*14, 21*18. "
De einduitslag was tenslotte wat
betreft het enkelspel 10»10.
(Het dubbelspel bracht voor Z.A.C.
de overwinning n.l. H. Vossen»T. v.
Deursen,—K. Paap»mej. Schultz 12»21,
11*21.
Duidelijk werd hoeveel regelmatige
training, betekent.
De wedstrijden werden gcorgani*
seerd door C. Koomen en hadden een
vlot verloop.
KORFBAL
Wegens terreinafkeuring gingen Zon»
dag beide wedstrijden van de iZand»
voortse Korfbal Club niet door.
BRIDGEN
iHet koppel Sjouwerman*Spiers van
de Zandvoortse Bridgeclub wist in
de A*lijn ondanks een minder goed
resultaat de eerste plaats te behou*
den en heeft nog ruim 10 pet voor*
sprong op het koppel Mevr. Brossois*
Schutte, gevolgd door Van Dartelen*
Vader met 152.31 pet.
In de B*lijn is het krachtsverschil
niet zo groot. De fam. van Eckelt be»
zet de bovenste plaats met ruim 8%
voorsprong op Notterman»Sprmger
en bijna 10% op mevr. BarensaHel»
doorn.
Het koppel Goos*Heuft heeft in de
C»lijn een harde strijd te voeren met
de iam. Bakkenhoven, daar het per»
centageverschil maar ruim één pro*
cent bedraagt. Doch ook het koppel
mevr. PenaatsBrossois is nog niet
kansloos, daar de achterstand in de
resterende drie wedstrijden nog ge*
makkelijk is in te halen.
In de D»lijn heeft het koppel mevr.
Meesman»Agsteribbe een mooie kans
op promotie, daar een percentage van
186.51% uit drie wedstrijden uit ste»
kend te noemen is. Dit koppel heeft
een voorsprong van bijna 15% op de
fam. Baarda en ruim 19% op de da*
mes Dröse»Sdiuilenburg.
K.J.C. „NOORD"
Donderdag j.l. speelde K.J.C. ,Noord'
zijn tweede ronde voor het maand»
kampioenschap Februari. De stand
luidt momenteel: 1. G. van Veen;
2. A. Zwemmer; 3. A. Roos; 4. J.
Zwemmer Sr.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

i

2000
2403
2100
2819
2345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserfl „Hollandia",
fynstrykerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, CJertenbachs Drukkerjj, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tolïehsstraat 47.
Slütery Lefferts, Zeestraat 44

B.z.a. flinke iZELFST.HULP
van 9»12 u. Br. no. 1301 !Z.C.

HUIS
TE H U U R

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

aangeb. m. overn. v. ged.
meubilair. Vest. verg. ver»
eist. Spoedig te aanv. Br.
no. 1302 bur. Zandv. Crt.

Zaterdag 21 en Zondag
22 Februari, 7.30 uur

DE NEDERLANDSE
COM'EDIE

De bezoeker

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

Odysseus weent

Winkeliers,
maakt reclam
door middel
van de
Zandvoortse
Courant.
Want:
wie niet
adverteert
wordt
vergeten/

Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al»
les inbegrepen). Verkoop
vanaf Donderdag van 10
tot 3 uur. Telefonisch na
12 uur. Coupons geldig.

Zandvoorts Mannenkoor
hield feestavond
Zaterdagavond was 'Monopole geheel
bezet toen 3iet Zandvoorts Mannen»
koor ter gelegenheid van het 30»jarig
bestaan een feestavond organiseerde.
De heer J. Kroon sprak namens de
feestcommissie het welkomstwoord
en memoreerde de goede geest in de
vereniging. Hartelijk welkom werden
geheten Mevr. van Fenema en burge»
meestei van Fenema, erc»voorzitter
van 'het koor, die de vereniging in de
afgelopen jaren daadwerkelijk gehol=
pen hebben. Voorts wethouder S.
Slagveld, het bestuur van de Zand»
voortsô Muziekkapel en de lieer L.
van der Mijc, penningmeester, die
thans weer van zijn ziekte is hersteld.
Het koor vertolkte, na het vereni»
'ingslied ten gehore gebracht te ihe*b*
Den, het aardige nummer „Mooie
Meisjes". De heer C. J. Versteege,
oorzitter, deelde hierna mede dat de
dirigent, de heer de Jong, op zijn ver»
oek het Zandvoortse Volkslied van
Ds Swalué, van een eigen compositie
lad voorzien. Het lied werd op uit»
stekende wijze vertolkt, alhoewel ve»
en onder de aanwezigen met wee»
moed aan de 'bekende "wijs terug
dachten. Voor deze lofwaardige com»
jositie "werd de heer de Jong door
iet koor „Hij leve lang" toegezongen.
De heer de Jong vertolkte op uit»
stekende wijze op de piano de „Fan»
:aisie Impromptu'' van Chopin en de
Ballade in G»moll, opus 23 van de»
zelfde componist.
Na deze ernstige inleiding.was dé
>eurt aan een wat luchtiger pro»

gramma. Jan Davids.„bracht de stem»
ming erin met accordeonmuziek, ter*
wijl „The North Sea Ranchers" suc»
ces boekten met aardige cowboylied»
jes.
Na de pauze was dit gezelschap in
een Matrozenband omgetoverd. Een
sneltekenaar, die zich later ook als
telepaath ontpopte, boekte een uit»
stekend resultaat. Het werd een af»
wisselend programma, aan elkaar ge»
praat door de conferencier Kattouw.
Vooral het optreden van het bekende
radio»ensemble
„De
Spelbrekers"
werd /eer gewaarde'erd.Burgemeester van- Fensma- sprak
voor de pauze nog 'een kort woord
tot de leden van net koor. Een der»
tigjarig bestaan is een gebeurtenis,
die zeker de aandacht verdient, voor»
al omdat in het algemeen in een ver*
eniging veel inzinkingen en maar wei»
nig hoogtepunten te constateren val»
len. Het Mannenkoor heeft volge»
houden — een lofwaardige eigen»
schap! — en overwon moeilijkheden
en tegenslagen. Het volhouden is
overigens een typisch Nederlandse
eigenschap, hetgeen de laatste weken
wel hebben bewezen. Ook een Zand»
voorter laat zich niet uit het veld
slaan, dat hebben de leden van het
Mannenkoor aangetoond.
Ook na de pauze wisten» de aan»
wezigen zich over het algemeen wel
te amuseren, tôtda^ om kwart over
twaalven de stoelen aan de kant gin»
gen voor een gezellig dansje.
J.G.B.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid \an de redactie) •"
Daar ik onlangs het blaadje'„De Om»
roeper" in handen kreeg met z'n op»
ruierige politieke uitdrukkingen, kan
k niet nalaten op dit vervelende
jlaadje antwoord te geven.
(„De Omroeper" is een onregelma»
ig verschijnend, gestencild nieuws»
jlad van de Comm. Partij, afd. Kand*
oort. Red.).
Vooral brengt 't bij mij een grote
lilariteit teweeg als ik ,lees dat een
.olonne E.V.C.»ers niet tot 'het ramp»
gebied werd toegelaten.
De afd. C.P.N, alhier schijnt nu
eenmaal niet met de toestand in het
ampgebied op de hoogte te zijn ge»
veest en nog minder de leider van
Ie colonne E.V.C.»ers. Aan manvolk
zonder materiaal 'heeft men niets.
Vlen loopt elkaar 'm de weg en
Ie wegen worden zwaarder belast
lan nodig is.
Onze Amerikaanse vrienden* brach»
en materiaal mede in de vorm van
iclicopters, motorboten, zandzakken,
.d. Dat was harder nodig dan man»
i'olk met lege handen. Laat de be»
loelmgen van de E.V.C.»ers goed ge*
veest zijn, maar de betreffende in*
tanties die ze terugstuurden hebben
oed gehandeld.
Wij rampslachtoffers stellen geen
_ rijs op hulp van mensen, die het
;oen om hun laaghartige politieke
iropaganda en de fouten van de re»
^ering tijdens de ramp versterken.
Het is betreurenswaardig om de re»
gering de schuld te geven van een
natuurramp. Ik geef toe dat de rege*
ring op plaatsen in -gebreke is ge*
bleven, waar gewerkt wordt worden
fouten gemaakt (Ook bij de C.P.N.).
Dat, wanneer er bij de regering in
zo'n geval fouten worden gemaakt
mensenlevens vanaf 'hangen, komt
doordat die regering verantwoorde»
lijk is voor vele mensenlevens. De
C.P.N, is niet verantwoordelijk voor
mensenlevens, dus zet zij ook geen
„mensenlevens op het spel als zij een
fout maakt of verkeerde beslissingen
neemt.
Ik geloof niet dat de huidige rege»
rings»autoriteitcn zich door politieke
doeleinden hebben laten leiden tot
deze natuurramp, zoals ik 't genoem*
de blaadje opmaak. Het komt mij
eerder voor, dat het communistisch
gewroet in 'Nederland van deze ramp
gebruik maakt voor laaghartige pro»
paganda.
/
Het is gemakkelijker iemand te be»
critiseren dan Ie verbeteren. Wat be*

Lezing in de Raadzaal
Reeds enkele malen vond" onder lei;
ding van het Psychologisch Instituut
van de Rijksuniversiteit te Leiden op
de Openbare en Bijzondere lagere
scholen te Zandvoort' een z.g, psy
chologisch groepsonderzoek plaats
van leerlingeri van de hoogste klas
sen.
Nu is het de 'bedoeling van het ge*
meentebestuur om, na overleg met
dit instituut, dat onderzoek zo mo»
gelijk uit te 'breiden tot de leerlin»
gen van de derde en vierde klas, ten:
einde de waarde van een advies nof
te verhogen door dit op twee uit*
eenliggende onderzoeken te doen
steunen.
In verband hiermede hield Drs P.J.
Stolker, 'hoofdassistent van Prof
Chorus op Maandag 16 Februari een
lezing in de raadzaal voor de raads»
leden, het onderwijzend personeel, de
leden van de oudcrcommissies, de
ouderraad en de schoolbesturen.
Dat hiervoor veel belangstelling
bestond bleek uit het feit dat toen
wethouder A. Kerkman precies om
8 uur deze bijeenkomst opende, .na
genoeg alle plaatsen bezet waren.
\Veth. Kerkman 'heette de aanwezi*
gen welkom namens het college van
B. en W., in het 'bijzonder de heer
Schoenmakers, Inspecteur bij |he1
L.O. en gaf hierna het woord aan de
heer Stolker, die op duidelijke wijze
uiteenzette waarom het van zo groot
belang is, om reeds in de lagere klas
sen met een onderzoek te beginnen
en een herhaling hiervan te doen
plaatsvinden in de zesde klas.
Zo Is het mogelijk bijtijds een di»
dactisch zowel als een pacdagogisch
advies te geven en zo mogelijk de no*
dige maatregelen te nemen, zodat la
ter grote moeilijkheden voorkomen
kunnen worden. Er is gebleken dat
ongeveer 60% van de leerlingen kan
meekomen, wat dus inhoudt dat
40% achterblijvers yijn.
'Een onderzoek in 1951 ingesteld
'heeft aangetoond dat deze achter*
blijvers de Staat op het formidabele
bedrag van ƒ 150.000.000,— komen te
staan.
.
Men kan deze 40% in vier groepen'
verdelen:
•het verstandelijk, onbegaafdp kind,
het karakterologisch moeilijke kind,
het schijndomme kind (partiële de»
fecten) en het kind dat te kampen
tieeft met een bepaalde onderwijs»
methode.
De heer Stolker merkte op dat het
hier in Zandvoort prettig is om te
•verken, omdat zowel bij het gemeen»
tebestuur als in onderwijskringen
geen dwaze, overspannen verwach*
dingen bestaan ten opzichte van dit
onderzoek.
Spreker ziet het gevaar en de on»
volkomenheid van dit onderzoek heel
duidelijk in, maar is tevens van oor»
deel dat hier op deze manier de mo»
gelijkheid ligt, elkaar wat te helpen,
riet is geen tovermiddel, het blijft
een-.groepsonderzoek_ met, a.lle nade»
en van dien, maar fiet is een grote
stap in de goeda richting.. .
s
'En het is om die reden dat de heer
Stolker deze stap ten zeerste aanbe»
veelt.
G.H.

treft het feit, dat 'wij milliarden uit»
geven aan bewapening,' dit is • niet
meer dan plicht van onze regering.
Nederland wenst geen 'herhaling
door Stalin van wat door 'Hitler werd
gedaan.
Als West='Europa zich niet zou be»
wapenen, hadden wij, niet»communis* dat wij van goeden wille zijn inzake
ten, misschien al lang in Siberië ge» de toekomst, maar dat de moeilijk»
zeten in het een of andere commu» leden groot zijn.
nistische concentratiekamp, waar- de
PUCK DE REUS»STRUBELT
vrije volkeren misschien nog erger
oudskoerierster L.K.B.
mishandeld worden 'dan door Hitlers
Zandvoort
onderdanen.
—o—
j. j. VERL'OO '
Mijnheer de Redacteur,
Zandvoort.
-Iet artikel in „Voormalig Verzet
Evacué uit Ellemeet, Schouwen Nederland" heb ik gelezen evenals
uw commentaar daarop. Het be»
(Van Redactiewege bekort.)
vreemdt mij, dat juist Uw blad zich
—o—
daartoe geroepen voelt.
Geachte Redactie,
Uw critiek op het bewuste artikel
Gaarne een plaatsje voor het vol» s begrijpend, doch komt met veel
woorden neer op de vraag: wat be»
gende.
Ik las uw artikel „Zandvoort en •eikt men door de gevoelens van
Het Verzet" en daarom moeten mij iaat levendig te houden? Ik zou U
deze vraag willen stellen: Als U voor
enige dingen van. het liart.
IHct is n.l. niet, zoals u denkt, dat uw overtuiging opkomt doet U dit
wij het nut niet inzien van econo* dan om er iets mee te bereiken of
misohe betrekkingen tussen ons land doet U dit omdat het nu eenmaal
en Duitsland, dat wij niet inzien, dat uw overtuiging is? Zo zie ik het arti»
toeristen komende uit genoemd land kei in V.V.N.
Ik had' echter wel verwacht, dat U
ons welkom moeten zijn.
•Het is alleen erg moeilijk voor ons ook de keerzijde van de medaille had
en daarom kan ik mij het artikel in 'etoond en wellicht staat U mij toe
dit alsnog te doen na het vermelden
V.V.N, goed begrijpen.
Weet u, geachte Redactie, wij voch» van het volgende:
Vorige zomer hoorde ik hoe een
ten voor Recht en Vrij'heid.
Het laatste werd waar, maar het Duitser zich beklaagde over de hou»
eerste werd speciaal ten opzichte van ding der Hollanders, die hij stuurs en
ons verzetsmensen, met voeten getre» jijna onbeleefd vond, waarop 't we»
den. En nog dagelijks incasseren wij derwoord was, dat het hem toch b e*
de ene klap na de andere inzake ons eend was wat er in de bezettingstijd
rechtsgevoel. Dat heeft verbittering [ebeurd was en dit maar niet zo
gewekt en de haat sterker gemaakt, poedig vergeten was. Ja, zeide de
daarom, ontstaan zulke artikelen als Duitser, „Ja, das war schlhnm" en
•erder woordelijk: „aber wennn wir
in V.V.N.
Want, geachte Redactie, als wij ze wieder kommen, machen wlr 's noch
straks zullen zien flaneren langs het anders"!!
Kijk Mr de R., als ik met vacantie
itrand, langs de boulevard, der Heil*
mutt, der Heinz, und so weiter, dan ga zal ik een plaats opzoeken waar
zien wij achter hen de schimmen van nijn maag niet in opstand komt en
onze kameraden, die vielen door hun m'n 'handen niet gaan jeuken. 'Zo zul»
hand, Jan, Gerrit, Willem. Daarom en er nog wel meer zijn, want heus
is het voor ons zo moeilijk; maar het de massa achter de Rijn heeft niets
leven gaat verder en wij moeten den» naar dan ook niets geleerd, niet na
ken aan de toekomst van hen, die na 918, niet na 1945. De bewijzen zijn
ons komen, want ook daarvoor stre» 'por het grijpen e n . . . . l'histoire se
épète.
den wij.
'En dat zal ons misschien straks Deze propaganda vind ik ontactisch.
kunnen helpen, ze te zien en te ho»
Hoogachtend,
ren, der Wilhelm en zijn landgenoten.
H. DE JONG
En u, hoop ik getoond te hebben,
Zandvoort

de
'n H/eitje voor een karweitje
En zo /.ijn ze dan Zaterdagmiddag
uitgezwermd over ons dorp als een
troep nijvere werk'bijen, de, jongens
en meisjes van de Padvinderij, in gro*
te eensgezindheid om voor het ramp*
gebied zoveel mogelijk bij elkaar te
boenen en te schrobben.
De schoolbanken zullen amper
koud geweest zijn toen er al eentje
bij een 'herenkapper kwam binnenrol»
len met het verzoek de ramen te mo»
gen lappen.
Binnenrollen was wel 't juiste woord,
want het joch genoot een formidabe*
Ie omvang en was .in het gezegende
bezit van een 'blozende bolle*wangen*
hap»snoet.
De salon van een herenkapper op
Zaterdagmiddag is een gevaarlijke
plaats voor een onbeschermd jon»
getje. IHet is een broednest voor al»
lerhandc gepeperd commentaar dat
onmiddellijk als een snelvuur over 't
mannetje werd Sieengestort.
„Lap je van boven naar beneden of
van beneden naar boven". — „Mag
je van je moeder wel op zo'n hoge
trap met dat dikke lichaam van je".
— „Mag je nou voor één klussie /o
maar direct meer dan een gulden
vangen?" — „Kun je mijn kamer
even komen witten en behangen met
een tandenborstel". — „He kapper, je
mag wel uitkijken, straks rolt hij nog
door je ramen je etalage binnen". —
En zo ging het een tijdje door.
Maar het slachtoffer trok zich
niets van die hatelijk grinnikende
troep kwajongensachtige mannen aan
en zat rustig bij de gloeiende kachel
zijn 'handen'te warmen, terwijl zijn as*
sisent die buiten wachtte totdat hij
zich van deze order had verzaken!,
bijna afknapte van de kou.
'Eén keer schoot het joch vcront»
waardigd uit zijn'slof. Dat was toen
de baas tegen hem zei: „Ik had je
eigenlijk vanmorgen vroeg al Vor»
wacht".
„Hiero, hoe kan dat nou, ik most
toch zeker naar school".
Hij werd piekfijn behandeld, kreeg
een emmer met warm water, een rui»
tenwisser en spons en een giotï tran
werd voor hem naar buiten gesjouwd".
Later op de _ middag ben ik eens
langs gelopen.'HoeweHle ruit'(er niet
veel op vooruit! was gegaan,' had- hij
dit avontuur tenminste overleefd en
dat is al heel wat.
Tegen vijf uur werd ik verblijd met
een deputatie van het werkcomité,
bestaande uit twee werkgrage meis»
jes op de voet gevolgd door een jon*
;etje, dat het publiek bleek uit te ma*
:en.
• „Ik moet toch zeker eens kijken
hoe «e het doen".
Gelijk had hij, overal heb je op»
richters en lui die het werk doen. Bij
mij poetsten ze de bel en de deur»
hiop.
„Dat plaatje om 't sleutelgat ook?"
„Natuurlijk, alles wat van koper
is'"
Nou ze konden het vlug en toen
moesten ze vertellen:
:Ze hadden zeven keer een straatje
aangeveegd, twee keer de ramen ge»
lapt, ergens een groté^kopereri vaas
jcpoetst, lekker warnii' bij dfe' keu»
jenkachel en „waren de trotse bezit»
:ers geworden van ƒ 9,75] 'Prompt
:rok „het publiek" zijn zakdoek uit
zijn kleine broekzak, peuterde er 3
dubbeltjes uit los en zei: „Daar, die
leb je er van mij bij".
Later zag ik ze aan de overkant de
neeuw ruimen van het tegelpad, het
.Publiek" leunend tegen de lantaarn»
jaal.
''.
"'
> :••>;•

Ö'ELSK'E'DE NES
•'rijzen die vielen op onderstaande nummers (verloting Zandv_ Mannenkoor
[4 Februari) zijn niet afgehaald: '
59, 92, 95, 130, 181. 236, 290, 367,
1434, 545, 548, 598, 756
Afhalen: Haltestraat 55.

MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
ieerlijk, verfrissend en last not least
;ezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 17 Febr. 8 u.: Grote Sport*
film onder ausp. v. „Zandvoortm."
Woensdag 18 Febr. 8 uur: film
„Arsenicum en oude kant-".
Donderdag 19 Febr. S uur: idem.
Stadsschouwburg,

Haarlem

Woensdag 18 Febr. 8 uur: Toneelge»
zelschap Jbhan Kaart met „De ap*
pels van Eva".
Vrijdag 20 Febr. 8 uur: Toneelgezel»
schap Joh. Kaart met „Parijs 1890".
Zaterdag 21 Febr. 7.30 uur: De Ne»
derl. Comedie met „De 'bezoeker"
en „Odysseus weent".
bndag 22 Febr. 7.30 uur; idem.
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Herbouw
Zuiderbad
... .teer punt
30 Januari 1952 besloot de Raad in
piincipe over te gaan tot de her»
bouw van het 'Zuiderbad volgens
plannen van Prof. H. T. Zwiers.
Daarna zijn schier eindeloze bc*
sprekingcn met het Rijk gevoerd om
de grootte van een bijdrage van het
Rijk vast te stellen. Volgens Prof.
Zwiers zullen de totale hert>ouw»kos»
ten ƒ 269.500,- bedragen.
Door het Rijk werden de herbouw»
kosten op ƒ 203.674 bepaald.
Publieke Werken Zandvoort is ech»
ter van mening dat voor dit bedrag
de opbouw niet tot stand kan wort
den gebracht, zelfs niet bij 'n uiterst
sobere opzet als de huidige. B. en \V.
achten het echter weinig zinrijk om
over deze prijs met het Ministerie
nog onderhandelingen te voeren.
Slechts een aanbesteding kan op dit
punt klaarheid brengen. Men wil de»
/.c y.o spoedig mogelijk houden en
aan de hand van de uitslag hiervan
alsnog onderhandelen om het Rijk
tot andere inzichten te brengen.
De Raad wordt daarom voorge»
steld iProf. Zwisrs opdracht te geven
de plannen voor het Zuiderbad be»
btedingsklaar te maken.

'n Oud strijdpunt:
Garageboxen of niet?
De kwesties van de boxengarages op
het binnenterrein, o'msloten door de
achtererven van de woningen aan de
\Vilhelmmaweg, Weimarweg, Emma»
weg, Julianaweg en van Stolbcrgweg,
is reeds meerdere malen in raadsver»
gaderingcn ter sprake gekomen.
Tegen het stichten van boxcngn»
rages werd door een aantal omwo»
ncncicn een bezwaarschrift opgesteld
en'"de raad die de bezwaren groten»
deels'deelde, deed het voorstel sneu»
velen in Februari 1952.
Het blijkt echter dat daarna een
aantal omwonenden hebben verzocht
alsnog dergelijke garages.te_stichten,
wegens nijpend gebrek aan stalhngs»
ruimte.
Dfc bezitter • van de betreffende
grond blijkt bovendien ernstig gcdu»
peerd omdat deze grond nu o-ivcr=
koopbaar is.
Voor de vestiging van een taxi*
bedrijf e.d. zoals wordt gevreesd, be»
staat geen gevaar.
Dus tóch boxen. Inmiddels is we»
derom een bezwaarschrift namens
een aantal omwonenden ingebracht.
Het zou ons echter niet vreemd
voorkomen indien het dit keer geen
enkel succes zal 'hebben.

Uitbreiding
begraafplaats
De laatste jaren worden op de Alge»
mene begraafplaats gemiddeld 30 a 40
grafruimten uitgegeven. In verband
met de Ijevolkingstoename zal dit
aantal stijgen, zodat over ca. 10 jaar
geen ongebruikte grafruimte meer
aanwezig zal zijn. (Het blijkt daarom
nodig, tijdig voorbereidende maat»
regelen voor uitbreiding van de bc»
graafplaats te nemen, te meer daar
het R.K.' kerkbestuur heeft medege»
dceld dat wellicht over enige jaren
ook voor het begraven van R.Katho»
lieken van de nieuwe begraafplaats
gebruik gemaakt zal moeten worden.
Genoemd bestuur zou het op prijs
stellen indien 1/5 van de begraaf»
plaats wordt bestemd voor het be»

graven van leden dier kerkelijke ge»
meen te.
Voorts is het met het oog op de
plannen voor de bouw van een nicu»
\vc aula noodzakelijk
uit te breiden.
Verder z:il bij5 de uitbreiding de
Noordcrduinweg ten dele komen te
vervallen en een nieuwe toegangsweg
moeren worden gemaakt vanaf de
van Lenncpweg.
Voor kosten aan voorbereiding van
een en ander wordt ƒ 6500 gevraagd.
,/

Kleinere
voorstellen
De burgemeesterskamer dient te wor»
den opgeknapt wat betreft schilder»
werk, behang, meubilering en stof»
fering. Gevraagd ƒ 1000,—, hoewel
ƒ 1800,— was 'begroot.
—o—
Voor de bouw van da nieuwe zuivc»
ringsinstallatic voor het waterlei»
dingbedrijf is indertijd ƒ 180.000,—
beschikbaar gesteld. Men blijkt ech»
ter nog een aanvullend crediet van
ƒ 15.000;— nodig te hebben.
—o—'
In de .Tulianasc'hool is een vloer in
een der lokalen verzakt. Met het her»
stel is ƒ 1242,50 gemoeid, waarvan
3/4 door de gemeente kan worden
vergoed.

VO ORZIENINGEN
in het
GEMEENTELIJK
CARAVANKAMP
Door de indertijd tot stand gekomen
uitbreiding van het' gemeentelijk
caravanterrein is het noodzakelijk
geworden een aantal nieuwe voorzie»
ningen te treffen, n.l. het aanwezige
sanitair te vermeerderen.
De bouw van één tweede toiletge»
bouwtje aan de 1Noordzijde van het
terrein zal naar, , schatting ongeveer
ƒ 7500- vergenfejA,!
Voorts hebben de pachters van Jiet
caravanterrein medegedeeld voorne»
mens te zijn voor eigen rekening een
clubgebouw te stichten. Op voor»
waarde dat zij er zeker van kunnen
zijn de eerstvolgende tien jaar het
terrein te kunnen pachten. 'Hiertegen
bestaat van de zijde van de Gemeen»
te geen bezwaar.
Alleen is men van oordeel dat de
pachtprijs op ƒ 1800,— per jaar dient
te worden gesteld opdat de door de
gemeente verstrekte bedragen renda»
bel zullen zijn.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Febr.
berijdbaar
' 22 10.08 17.— 22.56 6.- 14.00»21.00
23 11.40 18.30 -.- 6.30 15.30=22.30
24 0.33 7.30 13.10 20.— 4.30=11.00
25 1.49 8.30 14.13 21.— 5.30=12.00
26 2.39 9.30 14.54 22.- 6.30=13.00
27 3.18 10.— 15.28 22.30 7.30=13.30
. 28 3.50 11.— 15.5S 23.- 8.00=14.00
^amengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Conferentie Speeltuinver,
in Kennemerland
28 Febr. 's middags zal in Cafö=restau=
rant Brinkmann te Haarlem een
streek=conf eren tic worden gehouden
Van de Ncd. Unie van Speeltuin»or=
ganisaties. Aan deze conferentie zal
o.m. worden deelgenomen door ver=
tegcnwoordigers van de Zandvoortse
Speeltuinvereniging „Kindervreugd".

journaal als getuigenis
De \vijze waarop Polygoon:Profilti
wekelijks het Hpllandse filmjournaril
verzorgt, kenmerkt zich meestal door
vindingrijk camerawerk en uitstekend
commentaar.^
Wie deze week echter in de Zand:
voorde bioscoop hebben gezeten, zal
het met ons duidelijk zijn geworden
dat wij aan deze vervaardigers van
ons filmnieuws een nationale erken:
lelijkheid verschuldigd zijn voor de
wijze waarop zij de Ramp en zijn ge=
volgen benaderden en in beeld brac/u
ten.
Niet slechts terwille van de nieuws:
voorziening — zo vaak toch omschre:
ven als dienend jegens het publiek —
richtten zich de lenzen op het getroft
fen land en zijn verslagen mensen.
tn de filmbeelden die ontstonden
kreeg de tragische gebeurtenis in al
zijn ontstellende vormen, maar ook
de bewogenheid van ons volk, ont:
roerend gestalte.
Van bewonderenswaardige tact en
bescheidenheid, maar tevens van een
'"dringende en grote visie spreken
deze'opnamen.

"Van oiimeetbare rouw en schade,
\-an hef verdriet der treurcnden af:
zonderlijk en van de bezieling die
hun medemensen opbrachten in deze
dagen, legden de camera's getuigenis
af. Een relaas waarin het nu eens een:
zaam en dan weer gezamenlijk ge»
voerde gevecht om 't behoud van Ie:
vens voelbaar is en waarin de onaf:
zienbare watervlakten en verdronken
dorpen verschijnen in een bijkans be:
zwerende reeks beelden.
Het gesproken woord en de bege:
leidende muziek doen niet anders
dan verklaren, het eenvoudige ver:
klaren van gedachten en gevoelens
die in ons allen opkwamen.
' Polygoon vertegenwoordigde met
de haar eigen middelen en met oog
voor het grootse zowel als het detail
ons volk op zijn best.
De documentaire van dit gebeuren
verkreeg een noblesse en een aangrij:
pendheid die ons diep hebben getrof:
fen en daarnaast de waardigheid, van
de filmscamera nog eens overtuigend
heeft bevestigd.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Dank
aan de bevolking
Nu de inzamelings»acties ten bate
van de slachtoffers van de water»
snood practisch ten einde zijn, ver»
zoekt het bestuur van de afd. Zand»
voort van het Nederlandse Rode
Kruis ons, zijn hartelijke dank en die=
pe erkentelijkheid te willen overbrcn»
gen aan de 'Zandvoortse bevolking in
alle -geledingen, voor de spontane be»
reidheid tot offeren en tevens aan
alle vrijwilligers, die het dit bestuur
hebben mogelijk gemaakt de ingestel=
de acties zo snel en afdoende tot 'zul»
ke goede resultaten te voeren.

V.G.L.O.-leerlingen
verkochten kranten
voor het Rampenfonds
De actie van V.G.L.O.sleerlingen van
de Karel Doormanschool die bestond
uit de verkoop van een eigen krant
heeft ƒ 28,20 opgeleverd, welk be»
drag is overgemaakt aan het Nat.
Rampenfonds.

Er is sinds Dr Massa*
dech 't besluit tot na:
tionalisatie van Per:
zië's olietrijkdommen
nam, heel wat — poli:
tiek water door de
Euphraat gestroomd.
Het nu reeds twee jaar voor/s/e»
pende geschil tussen de Anglo:Irani:
tin Oil Company en de Perzische re:
gering, groeide van een locale aange>
legenheid uit lot een kwestie van
wereldpolitieke en strategische bete:
ken!s.
Het niet langer vloeien van de Per:
zische olie naar de Westerse landen,
dat wanneer het werkelijk geleid had
tof een ernstig tekort — binnen 48
uur een oplossing zou hebben gevon»
den — werd door de enorme Ameri:
kaanse olie:voorraden opgevangen.
De niet directe nadelen die de
Westerse wereld door het wegvallen
van de Perzische olie ondervond,
hebben mede geleid tot een einde:
loos onderhandelen en bemiddelen.
De opeenvolgende financiële aan:
biedingen om een oplossing te be:
werkstelligen werden niet afgemeten
naar de waarde en noodzaak van -de
oliebronnen, maar naar het bewind

VERDER HERSTEL
V E R N I E L D E KUSTSTROOK
Op welke manier?: punt van overweging voor de Raad
In totaal ƒ 104.000 gevraagd
De Raad die Dinsdag a.s. 'bijeen komt,
zal o.m. een tweede voorstel betref»
fende het herstel van de stormschade
te behandelen krijgen.
Voor het algeheel herstel van de
duinreep en de wandel'boulevard tus»
son paviljoen Kiefsr -t-n do van Ga»
lenstraat zijn drie oplossingen moge=
lijk. Omtrent het kiezen van een van
deze oplossingen schijnt in de Raad
verdeeldheid te heersen, zodat wel=
licht op langdurige debatten over de»
ze zaak mag worden gerekend.
Daar de commissies voor publieke
werken en financiën reeds van ge»
dachten hebben gewisseld over dit
onderwerp zal de behandeling van
deze aangelegenheid naar wij mogen
verwachten openbaar zijn.
De drie oplossingen die t.a.v. bo»
vengenoemd onderwerp in overwe=
ging worden gegeven zijn:

en de hekwerken geheel hersteld kun»
nen worden. De kosten van' dit defi»
nitieve herstel zijn op rond ƒ 20.000,»
begroot.
Naar de mening van B. en "W.
.dient aan laatstgenoemde oplossing
verreweg de voorkeur te worden ge»
geven. Het geheel of gedeeltelijk ver»
lies van het zo aantrekkelijk gelegen
wandelpad ten Noorden van pavil=
joen Kiefer zouden zij zeer betreu»
ren. Bovendien is „oplossing l" uit
verkeersoogpunt onaanvaardbaar, al»
dus B. en \V. De meerderheid van de
commissie van bijstand voor de fi=
nancién c.a. deelt deze mening. De
opvatting van de meerderheid van de
commissie voor publieke werken c.a.,
dat tot uitvoering van „oplossing l"
dient te worden overgegaan, omdat
het risico te groot is, dat het bij te
storten zand weer zal worden weggc=
slagen, deelt het college niet.
Voorts worden bedragen gevraagd
voor de volgende werkzaamheden:
opnieuw plaatsen van een afraste=
ring langs de voet van de duinreep
ƒ 8.500,-;
herstellen van ongeveer 25 strand»
afgangen ƒ 34.500,-;
het herbouwen van 3 geheel weg»
geslagen en het herstellen van 2 hè»
schadigde toiletgebouwtjes op het
strandtentenkamp ƒ 30.000,—:
het geheel opnieuw aanleggen van
een waterleiding voor het strandten=
tenkamp ƒ 11.000,—.

van Dr Mossadech. 't Voor lange ter:
mijn moeten ontberen van de olie:
bronnen scheen op dit loven en bie:
den nauwelijks invloed te hebben.
Gedurende de verkiezingscampagne
voor het presidentschap van de V.S.
hebben Eisenhower en Poster Dulles
herhaalde malen een snelle oplossing
voor dit geschil in het uitzicht ge:
steld. En ook Rusland heeft niet nu:
gelaten te trachten enige vingers in
deze olie te steken. Wellicht hopen
de Russen dat hun krachtig gedrag in
't Joods:Russisch conflict in de Ara:
bische en aanverwante wereld, dus
ook Perziê, als een toenadering zal
worden opgevat.
De neiging van de volken uit het
Midden:Oosten om te blijven wikken
en wegen tussen „Oost" en „West"
wordt hierdoor nieuw voedsel ver:
schaft.
Het trekken van één lijn in de po:
litiek van Engeland en Amerika, die
tot nog toe ten opzichte van Perziê
ontbrak kan hier wellicht de door*
slag geven,
Niet alleen ten gunste van Perziê
en de Westerse partners, maar voor
het gehele MiddentOosten.

BURGERLIJKE STAND
13—19 Februari 1953
Geboren: Sjoerd Wij n and, zoon van
IH. M. Weller en J. C. Teunissc;
Albertina Johanna, dochter van A.
van de Veer en A. J. van Gcijt.
Ondertrouwd: W. R. Kuijper en C.
Terol.
Overleden: W. van der Mije, oud 65
jaar, echtgenoot van R. J. van de
Rijn.

Binnenkort
nog een Raadsvergadering?
Naar wij vernamen zou het in de be=
doeling liggen na Je RasJsvci'gadering van 24 Februari a.s. wederom op
korte termijn een raadszitting te be=
leggen om enkele belangrijke punten
te bespreken.

Humanisme en
Vrijzinnig Protestantisme
De Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond houdt op
Woensdag 4 Maart a.s. een openbare
vergadering in Hotel Keur Zeestraat.
De heer J. M. Roelofsen zal spre»
ken over het onderwerp „Humanisme
en Vrijzinnig Protestantisme".

Oplossing 1: f 8800,30-JARIG BESTAAN
Bestuurdersbond
Opnemen van de tegelbestrating van
het wandelpad en deze tegels opslaan
Ter gelegenheid van het 30»jarig be»
tot er weer voldoende zand tegen de
staan zal de Zandvoortse Bestuur»
reep is aangestoven, zodat dit pad
dersbond op Woensdag 11 Maart in
dan opnieuw kan worden aangelegd.
Monopole gaan feestvieren. Des
In dit geval zal het huidige rijwielpad
middags wordt een voorstelling voor
tijdelijk tot wandelpad moeten wor»
de kinderen van de aangesloten le=
den bestemd en zal zolang een strook
den gegeven, terwijl des avonds voor
ter breedte van 3 m van de huidige
de leden een cabaretvoorstelling
parkeerstrook langs de 'buitenzijde
plaats vindt.
tot rijwielpad moeten worden be=
IHct bestuur recipieert Zaterdag 7
stemd. Dit rijwielpad zou dan een»
Maart van 3=5 uur in Ons Gebouw
voudig door het aanbrengen van een
aan de Brugstraat.
witte" streep van de parkeerruimte
kunnen worden afgescheiden. 'Het
huidige hekwerk langs de reep aan
de buitenkant van het wandelpad kan
dan ongeveer 3 m landinwaarts langs
Wat brengt de Haarlemse Voorjaarsbeurs
het huidige rijwielpad worden ge»
plaatst en moet dan t.z.t. — wanneer
voor de Vrouw ?
het wandelpad opnieuw wordt aan=
gelegd — wederom naar de oude
plaats worden teruggezet. De kosten Op 27 Februari a.s. zal de elfde Voor=
De organisatie van de Beurs is
van deze oplossing zouden rond jaarsbeurs voor de Vrouw, onder
evenals vorige jaren weer in handen
ƒ 8800,- bedragen."
auspiciën van de Nederlandse Ver» van de heer H. C. Vermeulen, di»
eniging voor Huisvrouwen, afd. Haar= recteur van het bekende gelijknamige
Oplossing 2: ƒ 17.800,lem en Omstreken, met medewer» reclame=adviesburcau en van het pu=
Wanneer men genoegen zou willen king van de 'Haarlemse Middenstand bliciteitsbureau „Het Anker" te
nemen met een" tijdelijke versmalling en de Stichting „'Haarlems Bloei" des Heemstede. De heer Vermeulen wordt
van het Ihuidige wandelpad van 3X50 morgens om 10 uur officieel geopend terzijde gestaan door de heer A. C.
m tot 2,85 m, dan kan er langs de worden door de burgemeester van Kröner, 'bouwkundige, onder wiens
buitenkant van dit wandelpad een Haarlem, de heer Mr P. 'O. F. M. bekwame leiding en controle de bouw
strook van 0.75 m breedte of wel 2Va Cremers. Tal van genodigden uit alle van de stands tot stand zal komen.
Als bijzondere attractie zullen er
tegel worden opgebroken. Het hui= kringen der samenleving zullen deze
dige hek kan dan ook 0.75 m terug opening bijwonen, waarna de Beurs dit jaar make»up demonstraties wor=
worden geplaatst, terwijl langs de des middags om twee uur voor het den gehouden, waar men u zal tonen,
dat make=up geen luxe meer behoeft
reep een hoeveelheid zand van 9000 publiek zal worden opengesteld.
Evenals vorige jaar bestaat er voor te zijn, maar meer en meer een nood»
m3 zal moeten worden gestort. Men
kan dan eveneens in de toekomst 'het de dames uit Zandvoort en omgeving zakelijk onderdeel van de verzorging
hek wederom naar buiten verplaatsen gelegenheid gratis voorrangsbewijzcn der vrouw gaat uitmaken.
IHoewel deze beurs de naam draagt
en de opgenomen strook tegels op» te verkrijgen aan het bureau van „De
nieuw aanbrengen. De kosten van Zandvoortse Courant", Achterweg 1. voor „de Vrouw" te zijn, zal ook
deze uitvoering worden op rond Bii aankomst aan het Beursgebouw iedere man van harte welkom zijn.
zal men dan niet in lange files bchoe»
Ons werd verzocht er de aandacht
ƒ 17.800,— begroot.
ven te wachten, maar zich kunnen op te vestigen, dat de Beurs van 17
vervoegen aan een speciale cassa tot 19 uur voor het publiek gesloten
Oplossing 3: f 20.000„Voorrangsbewijzeii". Deze voor» is.
Deze houdt in een algeheel herstel rangsbewijzcn zijn tevens van kracht
Ook deze Beurs'belooft weer een
naar de oorspronkelijke toestand. bij het bezoeken van de modeshow. groot succes te worden, zodat wc
iHicrtoc zal een hoeveelheid zand van
Als verheugende bijzonderheid kun» onze lezeressen en lezers met een ge»
12000 m3 bijgestort moeten "worden, nen we u in verband met deze mode» rust hart een bezoek aan ,.de Voor»
waarmede wordt bereikt, dat de duin» show mededelen, dat er dit jaar ook jaarsbeurs voor de Vrouw" van 27
reep onder een aanvaardbare helling grote maten (44»4<5) zullen worden Februari t.m. 6 Maart a.s. kunnen
komt te liggen en dat het wandelpad getoond.
aanraden.
G.H.
A

Zandvoortse Handelsvereniging
bijeen.
CRITIEK OP PERS EN.. BARTJE

l;

Donderdagavond hield de Zandvoort*
se Handelsvereniging in Huize Keur
een geanimeerde vergadering onder
voorzitterschap van de heer M. We*
her, die in zijn openingswoord de
slachtoffers van de geteisterde gebie*
den 'herdacht en de wens uitsprak dat
de getroffenen de kracht zullen heb*
ben om weer voor hun toekomst te
werken.
iZeer langdurig is gesproken over
de situatie van de Zandvoortse mid*
denstand. De voorzitter deelde mede
vier dagen in Duitsland te hebben
vertoefd om propaganda te maken
voor onze badplaats in het algemeen.
Er is — zo is zijn conclusie — nog
/eer veel te bereiken, indien er maar
doelmatige propaganda voor Zand»
voort wordt gemaakt. In genoemd
land is hij geen folder van Zandvoort
tegengekomen bij de diverse reis»
bureaux. Folders moeten echter niet
per post verzonden worden, maar
persoonlijk worden gebracht. Het
doel wordt zodoende niet gemist en
.... men trekt buitenlanders naar
onze gemeente. Deze taak ligt na de
opheffing van de V.V.V. bij de stich*
ting „Touring Zandvoort'', maar
schijnbaar acht men daar het circuit
belangrijker of bezit men niet de
krachten of financiën om deze taak
naar behoren uit te voeren. Zijn suc*
ces was in Duitsland zeer goed te
noemen; de eerste contracten zijn ge»
sloten en de eerste contacten zijn dus
gelegd.
Maar niet alleen Duitsland, ook
België, Luxemburg, Zwitserland, De»
nemarken en Zweden moeten wor»
den bezoc'ht. Het ligt nu in de bedoe»
ling een commissie van propaganda
te benoemen, bestaande uit vertegen»
woordigers van beide middenstand^*

Bondsvergadering op 29 April a.s.
Een lid had schriftelijk zijn bezwa»
ren geuit tegen een publicatie in de
Zandvoortse Courant, waarin de mid»
denstand belachelijk zou zijn ge»
verenigingen,' het 'bedrijfsleven, de maakt. Het betreffende artikel, van
strandpachters, enz. die als t.iak de hand van 'Bartje, geplaatst in het
krijgt naast en met (dus niet tegen) nummer van 13 Januari werd door de,
de Touring voor Zandvoort te gaan voorzitter voorgele/en, doch in Het al»
werken. Polders,, behoorlijk fotomate» gemeen waren de aanwezigen van
riaal en xelfs een filmpje moeten ter mening dat de inhoud nog al meeviel,
beschikking worden gesteld om er hoewel men vond dat de spotternij
mede op pad te gaan. Maar niet al» niet te ver moest worden doorge»
leen in het buitenland, ook in ons voerd.
Een ander lid had veel critiek op
eigen landje ligt nog een groot ar»
beidsveld braak. Indien b.v. de hotels een ingezonden stuk in het nummer
m Amsterdam vol zijn moeten de van de Zandvoortse Courant van 20
gasten naar Zandvoort worden door» Januari, getiteld „Suggesties". De
gezonden. Er zal hiervoor overleg voorstelling, dat de middenstand niet
moeten worden gepleegd, een taak voldoende initiatief toont, werd on»
die de m te stellen commissie op zich juist genoemd en uitvoerig bcspro»
ken.
dient te nemen.
Nadat de pers in het algemeen in
Begrijpelijk is dat een uitgebreide
discussie op deze enthousiaste toe» het /onnetjc had gestaan bracht de
spraak het vervolg was. Op voorstel rondvraag nog vele tongen in bewc»
van 'n lid zou getracht worden de heer ging. Er werd o.m. gesproken over de
Weber gelegenheid te geven in een hondcnmisère (vooral -in de winkel»
vergadering van het algemeen be» straten), over „levende" gasverlich»
stuur van de Touring zijn ideeën te ting op het Raadhuisplein, over de
bespreken. Onderwijl zal met diverse spaarzegelactie, het winkeltje in het
organisaties en instanties worden ge» caravancamp, het venten in winkel»
straten, voorbarige mededelingen van
sproken.
,
'Na een korte bespreking werd be» de heer Hugenholtz inzake plannen
sloten de feestavond ter gelegenheid van de Touring aan een deel van de
van het 45»jarig bestaan te laten door pers over een te organiseren etalage»
wedstrijd in de 40 etalages in de om»
gaan en wel op 21 April a.s.
In verband met deze viering zal geving van" de Strandweg en over een
reeds 'half Maart — ook ter gelegen» eventueel in te stellen koopavond.
hcid van de Flora - een feestvcrlich» Kwart over twaalven gaf voorzit*
ting in de Haltestraat, Grote Krocht ten Weber de laatste klop ten teken
dat de vergadering was beëindigd... .
en Kerkstraat worden aangebracht.
J.G.B.
Op het Raadhuisplein zal de Tou»
ring een vlaggenmast van 4 meter
hoogte laten verrijzen met 24 vlag»
(Adv.)
gen, welke des avonds onder „flood»
light" zal worden gezet.
Nadat de heer Weber een kort ver»
slag had gegeven van de standsvergi»
dering van de K.N.M.B. werd hij bc» tegen kou - koorts - griep
nocmd tot afgevaardigde naar de Koker 50 tabletten 80 et • 25 tabletten 45 cl

Einde wateroverlast in het dorp

Openbare lessen v. O.S.S.

Ouderavonden zijn al sinds lang van»
zelfsprekende gebeurtenissen die jaar*
lijks met een zekere regelmaat op de
diverse scholen terugkeren. De be*
De bezwaren van wateroverlast bij rekeningen van he£ meerdervverk op doeling
van deze avonden is het con»
overvloedige regenval op verschillen» redelijke wijze met de gemeente zul» taot tussen
personeel
de plaatsen in het dorp, zijn voor de len regelen en niet zullen trachten en ouders teonderwijzend
verstevigen en deze
directeur van publieke werken aan» daaruit extra munt te slaan. Een pu= laatsten de gelegenheid
geven zich
leiding geweest tot het instellen van blieke aanbesteding is in dit geval op de hoogte te stellen tevan
vor»
een onderzoek naar de oorzaken sterk af te raden. .Opdrachtgever en deringen van hun kind en zodenodig
daarvan en tot het — in overleg met aannemer staan daarbij veel scher» daarover met de betreffende onder*
de adviseur op riooltechnisch gebied. per tegenover" elkaar, tengevolge wijzer(es) van gedachten te wisselen.
Ir J. J. Fuijkschot te Haarlem — be» waarvan de kansen op geschillen bij
Iets dergelijks moet de Technische
ramen van middelen, die tot verbe* [de verrekening van het meerderwerk leiding
en het 'bestuur van O. S. S.
tering van deze ongewenste toestan» en de daaruit veelal voortvloeiende voor
ogen hebben gezweefd, toen zij
den zouden kunnen leiden.
arbitragekwesties veel groter zijn.
een voor deze vereniging nieuw ex*
Teneinde een indruk te geven van
periment lanceerden, n.l. de openbare
de omvang der aan te brengen verbe»
les. Voorlopig hebben zij /ich daarbij
teringen wordt opgemerkt, dat o.m.
EEN AVOND SPORT bepaald tot de jongste adspiranten,
114 nieuwe schachten gemetseld zul»
gezien het succes dat dit expe*
len moeten worden, terwijl rioolbui» OP HET WITTE DOEK doch
riment 'heeft gehad, mag wel ver»
"c
zen van "verschillende diameter tot
worden d'at ook voor de oude*
een totale lengte van meer dan 750 m Dinsdagavond werd in Monopole on» wacht
jeugd dergelijke lessen zullen wor*
moeten worden bijgelegd of ver» der auspiciën van de voetbalclub re
den gegeven. Het doel van deze open*
nieuwd.
Zandvoortmeeuwen een grote sport»
les was in de eerste plaats de
IHet spreekt wel vanzelf, dat de film vertoond, waarbij een overzicht bare
ouders te tonen dat de be*
kosten aan een en ander verbonden, werd gegeven van' sportgebeurtenis* aanwezige
van een gymnastiekles niet is
niet gering zullen zijn. De directeur sen uit de laatste jaren, ofschoon docling
de jeugd wat bezig te houden, doch
van publieke werken raamt deze op piestaties van recente datum hierin door
doelbewuste oefeningen hun li*
ƒ 129.000,-.
niet waren opgenomen.
chaamshouding trachten te verbetu*
Dit hoge bedrag en de ongunstige
De titel „sportfilm" was wel cnigs» ren en zodoende hun gezondheid te
financiële positie der gemeente zou» zins verwarrend, "want 'het geheel
Want niet voor niets
den het naar de mening van B. en W. bleek neer te komen op een aaneen» bevorderen.
voert het Kon. Ned. Gymnastiek
vooralsnog onmogelijk maken tot de schakeling van korte flitsen die door Verbond
als devies: Een gezonde
uitvoering van het -werk te besluiten. Polygoon zonder enig verband aan geest in een
gezond lichaam.
Nochtans achten B. en W. de tot» elkaar waren gelijmd.
, Op Zaterdagmiddag 14 en Dins*
standkoming van de sanering van het
'Hoewel velen het prettig gevonden
17 Febr. j.l. hebben resp.
rioleringsstelsel van eminent belang. zullen hebben om. middels het witte dagavond
50 en 75 ouders van de jeugd
In de eerste plaats uiteraard omdat doek getuige te zijn van vele bewon» pl.m.
van 5*10 jaar blijk gegeven met de
hierdoor zal worden bereikt 'het de» derenswaardige
verrichtingen
op idee van O.S.S. in te stemmen en dit
finitieve einde van de periodiek te» sportgebied, kan niet worden ont» door
hun aanwezigheid metterdaad
rugkerende overstromingen in " de kend dat de schier oneindige reeks getoond.
De leider der vereniging, de
laagst gelegen gedeelten van het van actie»opnamen op het laatst heer Peeman,
tijdens de lessen
dorp; bovendien echter, omdat de uiterst vermoeiend ging werken. Me» over het hoe engaf
der verschil*
uitvoering van een dergelijk werk, de doordat diverse gedeelten zeer lende oefeningenwaarom
een uiteenzetting
uit een oogpunt van werkverruiming veel op elkaar geleken verging ten» die door de aanwezige
ouders ten
wenselijk moet worden geacht. Het slotte enigszins detlust tot aandach» zeerste op prijs werd gesteld.
aantal werklozen in deze gemeente tig toeschouwen.
Een demonstratie tot slot van elke
is n.l. hoog te noemen. Bij het ar»
Onwillekeurig gingen onze gedach»
beidsbureau stonden ingeschreven als 'ten terug naar die voortreffelijke les door een damesploeg aan de rin*
paardspringen toonde
werkzoekenden in October 1952: 225 sportfilm die na de Olympische Spe» gen en met
aan dat ook het opleiden
personen, in November 1952: 230 per» len in Berlijn (1936) werd uitgebracht duidelijk
krachten boven het normale ni*
sonen en in December 1952: 258 per» en waarin door variatie en temp.o zo'n van
veau bij de heer Peeman in goede
sonen.
prachtig geheel werd bereikt, dat handen is.
werkelijk van een uitstekende propa»
Rijkssubsidie
O.S.S. kan met Voldoening op deze
voor de sport in het algemeen lessen terugzien en zal zeker niet na*
Het is om deze reden, dat B. en W. anda
on
worden
gesproken.
laten pp deze wijze de propaganda
gevolg hebben gegeven aan de sug»
kon men zijn 'hart opha» voor lichamelijke opvoeding voort te
gestie van de commissie van bijstand lenOverigens
aan
diverse
spannende
momcn*
voor de financiën c.a. om te pogen ten in velerlei sporten van biljarten zetten.
voor de uitvoering van het onderha*
en met skispringen.
vige werk rijkssubsidie te verkrijgen. totVooraf
werd vertoond het journaal
De bedoeling is dat het werk vóór van de watersnood,
(Adv.)
wij el»
of op l Maart a.s. zal worden aange» ders in dit blad reedswaaraan
enige
aandacht
vangen.
De uitvoering van het werk zal on* besteedden. Tevens werd een collecte Hamea-Gelei voor Uw handen
getwijfeld vele moeilijkheden en on= voor het Rampenfonds gehouden.
voorziene situaties opleveren. Men
denke hierbij aan de verkeersproble*
men, het tijdelijk afstoppen van de
afvoer, het openbreken van straten,
de noodzaak om steeds met grote
voorzichtigheid te moeten werken in
verband met de mogelijkheid van het
stoten op gas» en waterleidingen, ka=
bels van het P.'E..N. en de P.T.T. enz.
De kansen op verrekeningen van bij*
komend werk zijn dan ook, in verge*
lijking met andere objecten, abnor»
maal groot. IHet is om deze reden,
dat B. en W. in dit geval de voor»
keur geven aan een onderhandse aan»
besteding. Daarbij zijn zij in staat
slechts die aannemers uit te nodigen,
van wie zij zeker zijn, dat zij de ver»

moet worden fa®s*z,§em

f

frames! Vooral ira

Mensen en zaken

koken. Niet zo schel fluiten, Stof,.
Nee, helemaal niet fluiten
Ja
kind, ik kom. (Moeder roept) ,. .r.'"
Vrijdag, de dertiende!
Noem je dat wassen? Schiet nou op,
Roland begreep', er niets van. Plotse* jongens! Ja, mam, ze gaan weg...,.
komt
ling moest hij' met oom Jelle mee Hier blijven, Roland, oom Jelle
1
naar tante Laid in Overveen. Maar zo,'Annelies, doe vanmorgen zelf je (
draai het water even
het feit dat hij in de auto van oom haar even
zit
Jelle mocht en dat hij bovendien de laag.... help Roland nou es
familiesrelaties in Overveen ging ver» niet te lezen, Stephen, ga naar school
Wat eten, wie eten, waar eten? '
sterken, bracht het jongske in een
Is er geen brood? Nou dan gaat- va»
staat van verheugde opwinding.
Moeder, heus
Annelies en. Stephen kijken hun va* der brood snijden
ze komen niet te laat (Natuur*
der eens onderzoekend'aan: Hemel*
Waar is
tje, wat is die man kort aangebonden. lijk komen ze te laat)
Kan dat nou zo maar? We kunnen 't broodmes nou en de^-boter en de
O fijn! (Annelies heeft
toch niet alles tegelijk doen? Wat hagelslag
zeg je paps? Aankleden., schoenen alles al op tafel gezet). Ja, thee komt
<•
• • ,,
poetsen, eten. Nog 'n boodschap (An* er ook....
Vader snijdt brood. Annelies merkt
nelies) en jij opschieten! {Stephen).
Gauw naar school.... nee, niet naar op: Gut, wat 'n pillen....! Hoe kan
moeder.. waar is Roland nou? Je die man nou ook nette sneetjes snij»
'Hij heeft een '/.ere duim.-En
hebt je trui verkeerd aan, .... kijk den
nou es.... 't theewater staat te ver* bovendien is hij geagiteerd. Bcgint*ie
weer: -Heb je' dat pakje boter nou,r
gehaald, Annelies?
Nee, laat no.u ,:
nu is 't te laat. TCam je haar;
Motorclub „Zandvoort" hield maar,
Stcphen en maak je veters'vast....
Puzzlerit voor Rampenfonds wat zien je schoenen er uit. Heb je
je weer met je trui aan gewassen.. J.
De motorclub „Zandvoort" heeft j.l. au, m'n duim! Hier Annelies,.'smeer.
Zondagmiddag ,;eenu groot succes ge* jij nu es brood voor Roland en Step*
boe'kt. Het aantal' deelnemers be* hen en voor je zelf .natuurlijk. Waar
droeg namelijk 104, terwijl 35 wel is Roland nou weer? Bij moeder?
hadden ingeschreven, maar niet wa* Is*ie gek! Ja mam, ik kom. (Vadsv
ren komen opdagen. De wedstrijd» gaat nu ook werkelijk). Roland wordt
commissie wist dit echter en zal 'het naar de huiskamer gedirigeerd. En
de wegblijyers miet kwalijk nemen, eten
en niet zeuren en
goed
daar alle inschrijfgelden ten goede kind, ik zal Zr Bokma bellen. (Va*
kwamen aan het Nationaal Rampen* der trekt wit weg).
,
fonds. De opbrengst bedroeg ƒ 284,35.
Dat'die jongens nou niet eyen stl
(Burgemeester.) van Fcnema hield om kunnen zijn...-. (De schapen spreken
l uur nog een korte toespraak en fluisterend in de kamer). Ja, vader
loste het startschot voor de 69 auto's zal ook de verpleegster bellen: Watt?!
en 35 motoren. De/e puz/lerit over Zit die m 'Haarlem? Als vader zich
80 km bracht veel spanning, daar ver* niet bijtijds de aanwezigheid' van -'
schillende rijders met hel/elfde aan* moeder-herinnerd had, zou hij wa»
tal strafpunten. eindigden.
rempel nog staan handen»wringen.
De uitslag luidt:
Nu bepaalt 'hij zich tot een nerveus '
1. J.Schorn, Zandvoort, met Vauxhall, kuchje door de telefoon en een iet»
14 strafpunten;"2 P. H. Minderman, wat angstig: „ja maar.... kan daj:
M.C. Zandvoort, met Volkswagen, nog? (In vaders verbeelding ligt
14 strafp.; 3. Th. v. d. Helm, M.C. Haarlem even ver van Zandvoort als
Zandvoort, met B.M.WV, 15 strafp.; Tokio). 'De vraag wordt niet meer
4. H. Kokkelkoren, Zandvoort, met gehoord, want Zr Bokma heeft de
Ford, 15 strafp.; 5. J. Dekker, M.C. verbinding al verbroken. Moeder:
Schermeer, met' CZ125, 16 strafp.; 6. „Komt ze?" Vader: „Ik geloof van
F. M. Doodeheevfer, met Standard, wel...."
~~ "'
17 strafp.; 7 A. C. Oostendorp, M.C. Moeder belt nog maar es even daar»
Alkmaar, met''Adler, .19 strafp.; 8. na. Wat heb je nou aan zo'n man,
J. W. Damiaans met Opel, 22 strafp.; hè?. Natuurlijk komt /e. Onmiddel»
9. 'H. Stappers, M.C. Haarlem, met lijk.klimt vader "in de telefoon voor
Nash, 22 strafp.; 10. W. C. Poll, M.C. de zuster, die uit 'Haarlem.... hele*
„De Uitlaat", met Volkswagen, 27 maal uit Haarlem, moet komen. Wie
strafp.; 11. J. Molenaar, met Ford, 28 gaat er in 's hemelsnaam naar Haar*
strafp.; 12. J. Smids, M.C. Zandvoort, lem, als er zó 'iets in Zandvoort' ti
met Vauxhall, 29 strafp.; 13. De Vrij* gebeuren staat. O...~ >"ó.'.. ~ '
er met Ford" Vedette, 30 strafp. en 14.
Moeder glimlacht nog om vaders
C. Freriks met Vauxhall,' 33 strafp.
pipse snuit. Hoe' is 't mogelijk, hè?
Ze steekt de draak met alles. Moet
zij.... of vader....? A.ch, die moe*'
. (Adv.)*
der toch.
• Opeens gaat yader optreden. „Jon»
gens, naar school.... Kan me niet
Rode Hoestpoeders ^ van Mijnhardt •schelen,
neem -je boterham' maar -in
—
" *
je hand mee". (Stel 'je voor, mogen 4
ze anders nooit). Stephen en Annè»
lies vliegen de deur uit. 'Annelies
K.J.C. „Zandvoort"
toont begrip voor de moeilijkheden
Woensdag j.l. speelde" nK.J.C. „Zand» en legt Stephen de ''situatie uit. De'
voort" de 2e ronde om het clubkam* baby komt vandaag, heeft moeder
/O".,
pioenschap. Het was een zeer span* gezegd en nu heeft ze pijn
zegt Stephen gevoelloos, „gaat ze '
nende wedstrijd. De stand is nu;
1. G. Meyer, 2. W. Sehilpzand, 3. dood?"
,,'Gèk!" zegt Anneliesje, felsver»
P. Paap, 4, J. Kol jr.
ontwaardigd. (Waar heeft die jongen
Voor het tournooi-om
de
Noord»
man'beker hebben 10!' vcienigingen z'n verstand, hè). Ze gaan. -(Ze waren
ingeschreven. Dinsdag a.s. vindt de nog even teruggekomen, want Ste*
eerste wedstrijd plaats tussen Zand» phen had geen jis aan). „Ja, jongen?
....als jullie uit school komen, is er
voortmeeuwen en Papagaai.
'n kindje''. Vaders stem is merkwaar»
dig zacht.
,
Schaaknieuws
Stephen de Argeloze moet nog
D"e uitslag envan de gespeelde wed* even vragen: „Ben je niet meer boô's,
pap?" „Welnee, lieve kerel
vader
strijden luiden:
A: Kramer=v. Vliet
'
afgeb'r. is helemaal niet .boos geweest". Ste*
Verhaert*Bais
afgebr. phens bedrukte gezichtje klaart, op
F. de JongsDraak
afgebr. en vader trekt 'm even aan z'n haar.
„Dag jongens'.... doorlopen hoor!"
Kop»iKappelhof
>
Ö»l
Oom Jelle neemt Roland mee. Ro=
E. MolenaarsGiskes jr.
0*1
land, die door -vader aangekleed
Afgebroken partij:"
wordt in een jasje, dat 't ventje hele*
v. d. BromsDraak 0»1
maal niet aan móest hebben.'
B: Termes jr.=W> de Jong
1»0
M'oeder schudt 'haar hoofd: 'dai '
v. Keulen=C." Molenaar
0*1
malle jasje, waarin hij altijd buiten
Hogen Esch*Kol • •"
- 1*0
Giskes sr.*Hulskemper
afgebr. speelt! Rolandje vertrekt met uit*
bundige afscheidskreten.
" ,
.
Afgebroken partij:
Drie kwartier later is Sjoerd ge»
C. Molenaar'*Giskes"sr.
' 1»0
De Bondswedstrijd Zaandam 4=Zand* komen. Als een protesterend hoopje
voort 2 is met iSVs'Wa in het voor» mens, dat met klagelijlc stemmetje
schreit, omdat hij z'n warme veilige
deel van 'Zaandam geëindigd.
holletje 'bij moeder heeft moeten
prijs geven voor de 'koude en on*
Phoenix speelt stuk van
barmhartige wereld.
„Dag Sjoerd, wees welkom jongen!"
Hank Bakker
heeft al haar, pijn vergeten.,
De toneelvereniging Phoenix speelt Moeder
„je
bent
een mooi kind! 'Moeder is
28 Februari in „Zomerlusf' een stuk heel tevreden".
'
van Henk Bakker, getiteld „Adel in
'Zr Bokma en de verpleegster ne*
Livrei".
"i.
men het commando nu helemaal
over. Vader is niet meer nodig. Hij
gaat naar de keuken om onwaar»
schijnlijk grote 'hoeveelheden koffie
te zetten. En dan 'hakt hij hout. „Pas
op je zere duim, vader!" '
Stephen en Annelies komen uit
school. Sjoerd huilt en meteen schie»
ten de tranen in Annelies haar ogen.
Ze mogen naar hun broer komen
kijken en ze spreken fluisterend bij
moeder en lopen op hun tenen. A n»
nelies informeert: „Wanneer gaat*ie
bij je drinken? Mag ik kijken?" „Na*
tuurlijk mag je kijken, maar Sjoerd
heeft tot morgen nog genoeg, hoor!
'Hij is niet zonder drinken op reis ge*
gaan!"
Dir alles is gebeurd op Vrijdag,'de
dertiende!
Daarom is Sjoerd zo'n knaap van
n jongen
'bijna acht pond!
Vader kan er nóg niet over uit
,
MOMUS.

HOEST? **—« +

De avontuurlijke reis

GESLAAGD
Voor de in de International School
te Zandvoort afgenomen 'Practijk*
examens Engelse Handelscorrespon=
dentie slaagden de volgende plaats*
genoten:
Dames A. Liberg, M. van Straaten,
K. Paap, M. Peper en de heer G.
Swildens.

53. „Het is natuurlijk te vroeg om de vorstin lastig
te vallen", zei ze, „ga nu maar eerst slapen". iManuel
en 'Raratsus waren spoedig in diepe rust en eerst
laat in de morgen werden ze wakker. Met zorg
maakten ze toilet.

54. Raratsus voelde zenuwachtig .«f hij de brief nog
had en toen de paleiswacht hen-' kwam halen om
voor de vorsting gebracht te worden waren ze weer
helemaal op streek.
."

(Adv.)

Griep?
DAMPO
bevordert mede e«n snelle genezing

2ONDAGSDIENST
DOKTOREN:
, '"
Dr HV K. van Es, Kostverloren*
straat 4., Telef. 2058.
"/an*,,Zaterdagmiddag \ U ur t.m.
i,laandagmorgcn 8_uur. (Alleen voor
spoedgevallen .s.y.p.),
WIJKJSUSTERy
- ,
Zr Hoógenbosch, Wilh,elmiuaw. 19,
telefoon 2306.

PREDI.K B E U R T E N
neef. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 22 Februari
10 uur: Ds E. Saraber Jr.
7 uur:. Ds C de Ru.
tf*d. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 22 Februari
10.30 uur: Dr A. van Biemen van
Bentveld.
i
. .
'
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg,
Zondag 22-Februari
10 uur:
Ds A. de Ruiter.
1
'
•>
- '2dc lijdensweek.
5' uur:. Ds, A. de Ruiter.
Zond. 4.
Ned. Chr.: Gemeenschapsbond
Dinsdag 24 Februari "
8 uur:"Samenkomst in. > „Ons .Huis".
Spr": Joh. H. van Oostveen.
Zondag' 22 Febr. 9.45 uur- Radiotoc»
spraak ('op 402 m) door de heer D.
Ankerberg van het. Humanistisch
Verbond. Onderwerp: ,.Ik heb geen
mens".

FAMILIEBERICHTEN

HUISJE

voor
U 't weet!

een kleine villa
of landhuisje

en ... hoe
opgewekt gestemd
zult U zich voelen,
als U de eerste
milde voorjaarsdagen
begroet, getooid m
een nieuw mantelcoscuum
van prima kwaliteit
wollen gabardinc
in moderne tinten

ged. van huis

Ï

enige nétte
•;: Meisjes
vo_or on^e cartonnage=afdeling.

Aanmelden . uitsluitend

VERNHOUT & VAN SLUIJTERS'
Drukkerijen N.V.,

Winkeliers,
ma'akt reclame
door middel
1
van de
Zandvoortse
Courant.
Want:
j '
wie niet
a'dverteert
' wordt
-.'„vergeten.'

, •• , , Bakcnessergracht 3, (Haarlem. __

U kunt nog volop plezier hebben van Uw oudje!
Bij,.a'ankppp>)a'n.,,eftEL 'N.IEUW Radip.tQestel.JieeftUw^OIiDE-'toestel ~
mruilwaardej• .
'
" '- >
PHILIPS RADIO ,mét KLANKKLEURREGELAAR, _
visserijband, afstemoog en aansluiting voor pick=up ƒ 295,— of ƒ 4,80 p.w.
PHILIPS PICK=UP
ƒ 98- of ƒ 1,25 p.w.
PHILIPS PLATENWISSELAAR
ƒ 195,- of ƒ 2,50 p.w.

HAAL DE ZON IN UW HUIS!
SANA SUN .HOOGTEZON
'HTLIPS BIOSOL HOOGTEZON..-.'

't is Lente

E. den HartogRicardo

GEVRAAGD:

>

D

„DE WOLBAAL"

Ifaltestraat 72 A - Tel. 2099
' Met grote dankbaarheid berichten
wij U, dat God ons verblijdde met de
brengt U deze week:
geboorte van een dochter en xusje
Eftcn damespullovers
ƒ 3,75
,'
ALBERTINA JOFÏANNA
Damespullovers
f 5,45
Wollen damesvesten
ƒ17,25
i
A. van de Veer
'
Trainingspakken
./ 8,45
V
A. J. van de Veeriv. Geijt
Kindcrvestjcs, zuiver w o l . . . . ƒ 8,10
Fransje
'
Enkalon kousen
ƒ 2,95, ƒ 5,45
Rita
'
l
Nylon kousen .. ƒ 3,95, 4,75 ƒ 5,75
2}andvoort, 18 Febr. 1953 .
Perion wandelkous
ƒ 4,75
Kinderarts
kostverlorenstraat 47 , ,
Linkssgewcven kousen met
A
F
W
E
Z
I
G
Pcrlon versterkt
ƒ 1,98
Verloofd;
' ^"
tot
16
Maart
• . , , NEL KROON ,'
Speciale aanbieding
en
B./.a. Hinke WERKSTER,
PIET VAN BERGE
ook voor de schoonmaak.
Regenjassen stomen f 3.65
Br. no. 1406 bur. Zandv.Crt.
/4-indvoort, Haltcstraat 55
tfCYQCD Grote Krocht 27 a
Oostzaan, Zuideinde 94
K C T O C n Tel. 2653
Gcvr. voor Juni, Juli en
Ontvangdag 3 Maart 1953 van Irt'verm. Aug. liefst een VRIJE
Ook voor reparatie en stoppaye
17.30 en na 20 uur in Huize Keur, WONING met 3 of 4 sl.=
Zeestraat 49=51, Zandvoort
kamers, omg. station. Br. m. Te koop gevraagd:
prijsopg ond. no. 1401 bur.
© Zandv. Crt., Achterweg 1.
.Zondag. 8 Maart 1953 hopen j|
wij met onze kinderen en klein* Ja Geviaagd voor Augustus
'kind te gedenken dat wij 30
jaar geleden getrouwd /ijn.
voor y.elfbewoning. Blieven met voll.
Jb Kroon
t'
of
inlicht, onder no. 1404 bureau Zand:
A. Kroon:Mastenbroek '
voortse Courant, Achterweg 1.
Zandvoort, 20 Febr." 1953
Haltestraat 55
3 a 4 kam., met vrije keuk.
Ontvangdag Dinsdag 3 Maart
Klein en groot
voor 7 i 8 pers. waarvan 4
1953 van 16=17.30 en na 20 uur
kinderen.
Liefst
dicht
bij
eten
in lHui/c Keur, Zeestraat 49=5 L
/.ee. Brieven, met prijsopgaaf
v.d.
Werff's brood
en omschr. y.s.m. De Vries,
Volkcrakstr. 7bisA, Utrecht
Hiermede betuigen wij'onze harte*
lijke dank voor de vele blijken van Voor doorlopend te huur:
belangstelling, die wij ' ondervonden VRIJ GEMEUB. BOVEN» Deze week reclame aanbieding
ter gelegenheid van ons 25=jarig hu= HUIS,
FIJNE VLEESWAREN
bev huisk., serre, 2
wel ij k.
'
slaapkamers,
keuken,
\v.c.
SCHOUDERHAM
. . . . 100 gr. 50 et
W. Loos
Br. no. 1402 bur. Zandv Crt. ROQKWORST
......
100 gr. 36 et
M. Loos:Kerkman
Haagse LEVERWORST 100 gr. 26 et
Gevr.
NETTE
WERKSTER
Zandvoort, 20 Febr. 1953
voor l keer per week. Br. Kip's LEVERWORST .. 100 gr 36 et
Haltestraat 16
T
no. 1407 bur. Zandv. Crt. '
a
J.

•.

~'

J . . ƒ 155.—
ƒ 198,- of ƒ 2,50 p.w.

De A.E.G. hééft alles mee!

, ,<

-

Gevraagd- NETTE WERK=
STER, ï of 2 dagen p. week.
M. J. Balk, Hogewcg 29
FLINKE HULP gevr. of
WERKSTER voor 's mor»
gens. Van Dooren, Zand=
voortselaan 287.

LEZING
over I S L A M

TE KOOP:
Enige ?cer solide gebouwde
PERCELEN op eerste stand"
Spoedig te betrekken.
Tevens een WINKELHUIS
met woning, leeg te aan*
vaarden.
Te bevragen:
Makelaar W. PAAP,
Kostverlorenstraat 1.
Telefoon 2965.

georganiseerd door Pakistansc
religieuse organisatie

,Tc koop: 2 mod. l=pers
LEDIKANTEN met BED,
i.g.st. Zandv .laan 64 a. Te koop aangeb. ENIG
MEUBILAIR w.o. divanbed
met kapokmatras en open
haard. Br. onder no. 1405
bureau Zandv. Courant
Te koop:
GASGEYSER
Haltestraat 77 achterom.

De WASMACHINE met schakelaar, ook geschikt om met weinig water
lichtblauw BABY
te wassen, met -wringer
ƒ 398,— of 'f 5,60 p.w. Aangeb.
SLAAPK. AMEUBL. t.e.a.b.
Idem — zonder,wringer
ƒ 330,— of ƒ 4,65 p.w. Br.
no. 1403 bur. Zandv.Crt.

WIJ KUNNEN U GELUKWENSEN

<

met de HUISHOUD*CENTRIFUGE (Uw was winddroog in een paar
minuten)
'.-.'.'.
ƒ 251,— of ƒ 3,50 p.w.

TELEVISIE vanaf 495.-

h

Binnenkort langere,^ zendtijd. Boeiende uitzendingen. Comedie,
'Port, actualiteiten e.d.

VOOR DE SCHOONMAAK

cabaret,

GEYSER
te koop voor douche en
keuken. In werking te zien
Brederodestraat 87.

Woningruil

alle _ merken STOFZUIGERS .'
.".
vanaf ,£ 2,- p.w. Gevr. woning te Zandvoort.
Aangeb. mod.'2e etage, van
Komt U eens kijken en luisteren?
Walbeeckstr. 54=11, A'dam.
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U. !(
. „ ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
RADIO
.- w/
RESTANTEN
Kostverlorenstraat 7
TELEVISIE
ft
fa
TAPIJTEN
Telef.
2534
ELECTRA
De/c weck toonkamer»
restanten: Wiltons 190 x
290 van ƒ 110,- voor
Komt U eens kijken, wij hebben een
225 x 325 van
voordelige aanbieding /ƒ 74,50;
160,- voor ƒ 98,-;
in Lakens met bijpassende Slopen.
z w a r e Wiltons van
Monopole
Tafellakens, Ontbijtlakens, Badhand» ƒ 185,- voor ƒ 135,-;
M.Smyrna's 190x290 van
Vrijdag 20 Febr. 8 uur: film „Export doeken, Theedoeken. Verder Bedrijfs=
kleding, Wol, Vitrages, Overgordijn* ƒ 120,- voor ƒ 78,-;
m blond".
stof, enz. enz.
240 x 340 van ƒ '98,Zaterdag 21 Febr. S uur: idem.
ƒ 125,— enz.
Fa
A. v.d. Veld-Schuiten voor
Zondag 22 Febr. S uur: idem.
Op vertoon advertentie
Vanouds Kruisstraat 12 - Tel. 2360 de^e
week 5% korting.
Zondagmiddag 22 Febr. 2.30 uur: ' '
TAPIJTHANDEL
film „My pall Trigger".
„MARO" N.V.
Maandag 23 Febr. S uur: film „De
Jansstraat 85, bij Grote
terugkeer van „Bulldog Drummond".
Markt, Haarlem.
Dinsdag 24 Febr. 8'uur: idem.
'Woensdagavond 25 'Febr.: Reclame*
telefoonnummers
show van de Nêderl. Persil Mij.
- en adressen Donderdagmiddag en Donderdag:
Hogeweg 72 - Telef. 2068
avond 26 Eebr.: idemr
2000 Brandmelding <
De allernieuwste
2403 Commandant Brandweer
:
OLIEPERMANENT
2100
Politie
l
' Andere attracties en
compleet f 6,—
nuttigheden
2819 Politie (voor spoedgevallen)
Haarverven
.. vanaf ƒ '1,50
Dinsdag 24 Febr'. '8 uur: Lezing over 2345 Gem. Secretarie
Islam in Hotel Keur.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
CAFÉ OOMSTEE
2262 Informatiebureau VréemdelinVrijdag 27 Febr. t.m. Vrijdag
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Iedere Vrijdag gekookte
6 Maart, 10=5 uur en 7:11 uur: De
of gebakken mosselen
'Haarlernse Voorjaarsbeurs voor de '2SS7 Stoomwasscry „Hollandia",
Vrouw in het KrelagesHuis, Leidse»
'.fünstrykery, J. H.flG. Weenink, Tot 1.30 uur geopend
vaart te Haarlem., \ <
-Patareldstraat 30 a \: •
2560 Taxi dag: en nacht,-"Zandvoortse• laan-7
Stadsschouwburg, Haarlem
Abonneert u
2135 'Zandvoortse Courant, fiertcnVrijdag 20 Febr.
8
uur:
Toneelgezel*
bacbs
Drukkerij,
Achterweg
l
op de
schap Joh.1 Kaart met „Parijs 1890". 2424 Autobedrijven „Kinko"
Oranjestraat en Stationsplein
ZANDVOORTSE
Zaterdag 21- FeSr'. 730 uur: De Ne»
derl.
Comedie met „De _ bezoeker" 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
e
COURANT
n „Odyssees _weent". * ' /,
" ,„De Opbouw", Tollensstraat 47.
3254 SIUterQ Lefferts, Zeestraat 44
Zondag 22TFebr. 7.30 uur: idem.
V,
J

WEEK-AGENDA

Belangrijke

Dameskapsalon Eugène

van f 136,— af of ƒ 1,90 per week

HALTESTRAAT 37. TEL 2891

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7, telefoon 2974

't Voorjaar is in zicht
De eerste nieuwe modellen f
zijn al aangekomen *

Dinsdag 24 Februari
in Hotel-restaurant Keur
Aanvang 's avonds 8 uur '
Toeg. vrij.
XTa lezing debat

Grote Krocht - Telefoon 2106

Uw ADRES voor Vogelzaden
Fa I. J. KNOTTER
Haltestraat 37 - Telefoon 2891
Kanariezaad
Papegaaienvocr
Parkieten/aad
Tortelduiven/aad
Tropisch /aad
Lijstervocr'
Duivenvoer Kippenvoer'
Havei
Kanarie krachtvoer
Warmwater» en koudwater visvoer
OOK VOOR HUISDIEREN
Felix Kattenbrood : Flora Mopjes =
Terriervoer.

geeft deze week (t/m Woensdag 25 Febr.)
bij 500 gram

(naar keuze)

Alleen bij iedere '
500 gr. Rundvlees
l pakje Margarine voor 30 et
ot l pakje gesm. Vet voor 40 et
VOOR DE 'BOTERHAM
Geld. Ham ... . 100 gr. 48 et
Gelard. Lever.. . 100 gr 55 et
Gebr. Rosbiet.. . 100 gr. 50 et
Pekelvlees .. . 1 0 0 gi 48 et
en/, en/.

„LA VIANDE"

Kleine Krocht l - Telef. 2432

LET OP!
HUISHOUDLOMPENfO.35 p. kg
GEEL KOPER
f 1.— p kg
LOOD, ZINK. TIN en BRONS
tegen beursprijzcn

Geld. rookworst
Gerookt vet spek
Bruine bonen
Capucijners
Schouderham
Theè\
Koffie
Zachte zeep
Huishoudzcep

A. AKERSLOOT
Schelpenplein 7,

Telefoon 2845

Slager G A U S
KERKSTRAAT 14. Telef. 2102

Een greep uit
ONZE prijzen
Vet gerookt spek
Reu/el
Doorr. \arkenslapjes ..
Varkens carbonade . . . .
Fricandeau
Gehakt h.o.h
Biefstuk Tartare
Pracht riblappen
Prachtige vaste
kalfslappen
Kalfsfricandeau
Prachtig dik nieivct .'.

500 gr.
ƒ 1,20
ƒ 0,60
ƒ 1,50
/ 1,65
ƒ 2,10
ƒ 1,50
ƒ 1,90
ƒ 2,—

500 gr

l lO

30

500 gr

30

100 gr

47

200 gr
250 gr

59
138

500 gr.

25

2 dubb. stukken

33

Rookvlees
Edammer kaas
Pruimenjam
Appelstroop
Sardines

./ 1,49
/ 1,80
ƒ 0,98

p. stuk

500 gr.

100 gr

40

100 gr

24

P. pot 39
p. beker

39

en
kijk
wat 't

BOFFIE
KOFFIE
Dat'spaskoffie

Proef ze en
geniet

p. blik 69-48

't beste is voordeliger bij ALBERT HEIJN!

Onze lunchpakketten deze week
weer met gelardeerde Lever

100 gr.
Echte Geld. gek. worst., ƒ 0,25
Pork
ƒ 0,28
Smeerworst
ƒ 0,25
Rauwe lever
ƒ 0,40
Prima leverworst 250 gr. ƒ 0,40

Volop HONDENVOER'

EINDWERK wordt keurig verzorgd door

Kopvlees

Gertenbaohs Drukkerij, Achterweg l

500 gr. ƒ 0,75

de
EVOLUTIE.
De overgrootouders van tegenwoors
dig nebben een geldig excuus voor
hun niet*gesla'agd zijn in het leven
want:
Hoe ging dat vroeger me kind, tot
je elfde jaar ging je school en wat
R.K.S.V. „T.Z.B."
je daar leerde was niet al te veel, en
Programma voor a.s. Zondag:
daarna was 'het meteen werken g&
D.S.O.V. 1*T.Z.B. l
12 uur blazen. Een baas zoeken of een dienst
B.S.M. jun. ayr.Z.B. a
12 uur voor een paar dubbeltjes in de week.
Nou ja in vergelijking met mijn out
Zaterdagmiddag:
ders was dat nog heel wat, daar was
H.B.C. adsp. d*T.'Z.B. b '
4 uur
•D.S.S. adsp. b/T.Z.B. a
3 uur
voor het einde gestaakte wedstrijd
L.F.C.sHillegom (1*1) opgenomen.
VOETBALVERENIGING
De stand luidt momentcel:
„ZANDVOORTMEEUWEN"
13 8 4 l 20
Hillegom
A .s. Zondag:
11 8 l 2 17
Postduiven
Zandvoorl meeuwen*A rchipel
12 6 4 2 16
L.F.C.
Zandv.mecuwen 12 5 5 2 15
Het ziet er naar uit dat de komende
T.Y.B.B.
12 5 2 5 12 •
Zaterdag en Zondag eindelijk weer
Wilhelmus •
12 4 3 5 11
gevoetbald zal kunnen worden. Het
H.P.S.V. .
11 3 4 4 -10
is te hopen dat er geen verdere stag*
Archipel "
13 3 4 6 10
natie meer ontstaat De meeste elf*
Blauw
Zwart
1
1 4 1 6 9
tallen hebben tot nu toe ongeveer de
H.B.C.
11
3 2 6 8
helft van hun wedstrijden afgewerkt
Alphen
'
12 2 3 7 7
zodat het nog ruim drie maanden zal
Woerden
10 2 l 7 5
duren voordat de normale competitie
Programma Zondag 22 Febr. a.s.:
beëindigd kan worden.
Zandvoortm. I=Archipel
2.30 u.
A.s. Zondag speelt /Zandvoortm. l
'H.F:C. 2=Zandvoortm. 2
12.15 u.
thuis tegen Archipel uit Den Haag.
Zandvoortm. 3*Ripperda 2 9.45 u.
Dteze club staat in de middenmoot
H.F.C. -fcZandvoortm. 4
9.45 u.
en verkreeg 10 punten uit 13 wed*
D.C.O. -*«Zandvoortm. 6
9.45 u.
strijden, terwijl Zandvoortmceuwen
Zandvoortm. 7*T,H.B. 5
9.45 u.
15 punten uit 12 wedstrijden wist te
behalen. Daarmede is echter niet ge* Het 5e en de beide juniorselftnllen
zegd dat het gemakkelijk zal zijn om zijn vrij.
de tegenpartij beide punten afhandig Programma Zaterdag 21 Febr. a.s.:
te maken. Maar om in de running te
O.S.O. IsZandvoortm. l
4 u.
blijven zal dit toch wel moeten. We
Zandvoortm. 2*V.V.S.V. l
4 u.
hopen dat 'Zandvoortmecuwen na de
Zandv.m. adsp. arfï.F.C. a
3 u.
lange rustperiode niet aan kracht
'Zandv.m. adsp. b*H.F.C. b
3 u.
heeft ingeboet en dit a.s. 'Zondag zal
Zandv.m. adsp. c*H.F.C. e
2 u.
tonen.
'Zandv.m. adsp. d^H.F.C. f
2 u.
Door de twee gespeelde wedstrijs
den van de, vorige Zondag is er wijs KORFBAL y
ziging in de stand gekomen. Hillegom A.s. Zondag speelt het tweede twaalf*
heeft de leiding genomen, terwijl tal van de Zandvoortse Korfbal Club
Zandvoortmeeuwen door L.F.C. van een wedstrijd tegen D.S.V. 2 op tiet
de 3e plaats is verdrongen. In onder* terrein van Nieuw Flora. 'Het eerste
staande ranglijst is de indertijd kort twaalftal is vrij.

Sport
De Haarlemse Voorjaars-

BEURS
VROUW
voor de

Komt óók dit voorjaar iveer in Haarlem !
Indien U zorgt voor de voorrangskaartjes, die U
gratis kunt krijgen bij het bureau van dit blad, dan
kunt U nu ook direct aan de voorrangscassa de
kaartjes voor de Modeshow kopen l Dus nu geen
teleurstellingen meer l Alleen de dames, woonachtig buiten Haarlem, hebben voorrang!
Deze Modeshow wordt nu wel exclusief. Ook in
grote maten (44-46) Houd een dag vrij in de
week van Vrijdag 27 Februari t/m Vrijdag 6 Maart
a.s. Weer geheel nieuwe attracties. Kom vooral
morgens en des middags. U behoeft niet in
de file te staan, want U kunt gratis voorrangsbewijzen halen bij hei bureau van dit blad l
Geopend van 10 uur v.m lot 5 uur n.m Des
avonds van 7-11 uur.
Entree >. 1.—pl.r Kinderen tot 14 / /0.50 pi r

Wilt TJ met het voorjaar uw
GARDEROBE
klaar hebben
Laat dan nu reeds UW
JAPONNEN MAKEN!

Mevr. DE NIJS,

Emmaweg 8.
Coupeu&e m. tropenervaring

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

•fli

i'

Café „De Kroon"
Iedere Woensdag speciale

. MOSSELENAVOND

van geregeld sc'hoolgaan helemaal
geen sprake.
De grootouders van tegenwoordig
voelen xich niet minder te kort go
daan, tenminste voor/over xe niet
iets bijzonders bereikt hebben want:
Ja, jongen, vroeger was alles niet
•/.o gemakkelijk. Kijk, vader en moe*
der hadden nooit kunnen leren en het
was dus al heel wat als wij na de la*
gcre school verder mochten gaan, en
dan was een U.L.O. of een normaal*
school al heel wat, laat staan een
IH.B.S. 'Nee het is ons in dat opzicht
lang niet gemakkelijk gemaakt.
De ouders van tegenwoordig zeg*
gen: kijk, natuurlijk moesten wij
minstens een Mulo of H.B.S. doorlo*
pen. Tenslotte is dat de minimum*
opleiding voor elk doodgewoon baan*
tje. Maar om werkelijk iets te berei*
ken zou je eigenlijk naar een Univer*
siteit moeten gaan. En dat zat er nou
juist niet aan, hè. Ja het is jtlmmer,
met een Universitaire opleiding zou*
den er zoveel grotere mogelijkheden
liggen; nu ben ik maar een nummer*
tjc tussen velen op het postkantoor.
De kinderen van tegenwoordig. Ha,
die kinderen! De fFLB.S. dal is van*
zelfsprckend of er verstand voornan*
den is of niet, je doet heel wat met
bijlessen en je mag elk leerjaar dou*
tieren, zodat je het kalmpjes aan
kunt doen. En dan de Hogeschool.
Ook daar kun je rustig doorheenkab*
ïielen, lukt het vandaag niet dan lukt
het morgen. Zonder voortgezette st\is
die doe je tegemvoordig niets ze.ï>!
Maar o wee als nou zo'n kind ook
eens niets 'bereikt. Weet je wat je
dan kunt horen. Ach nee, zeg, het is
hopeloos tegenwoordig. De hele kwes*
tie is, wij 'hebben het veel te gemaks
kelijk gehad. In grootpa's tijd was er
nog die opwindende struggle for lifc,
toen 'kon een schoenpoetser nog
grootindustrieel worden, maar nu,
bah, wat een tijd.
Zou je ze niet!
NEEL.

Lezing en debat
öe Pakistaanse religieuze organisatie
houdt op 24 Februari in hotel Keur
een lezing over de Islam.
Deze lezing zal worden gevolgd
door een openbaar debat.

Wie het eerst komt ook liet eerst maalt
in onze zojuist aangekregen

- l

pracht collectie
BEHANG
met 'n zeer ruime sortering reeds vanaf ƒ 0,56
per rol tot en met ƒ 0,99 de allerbeste kwaliteit.
Dus even gaan 'kijken bij

VERVO
Jan Snijerplein 7 — Telefoon 2055
Handel in verf, glas, behang,

schoonmaakartikelen enz.

PLANNEN

VOOREEN

,

NIEUW, FR/S

f

t

&EHANGETJE?

s'

Aanbevelend, M. G. Th. Grimbergen
Rijksgediplm. MeestcrsSchilder en Behanger

Stationsstraat 11. Tel. 3075
Magazijn

HetWonder
van Zandvooxt
De Goedkoopste zaak
Alleen deze week
van 20 tot 27 Februari
geven wij

10 procent
korting
op onze cocoslopers
Swaluëstraat 9. Tel. 2418

INKOOP
van

antiquiteiten
Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor=
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein f Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vanaf Vrijdag 20 t.m. Zondag 22 Februari, 8 uur
Lotte Koch, Hans Richter, René Deltgen in:

EXPORT IN BLOND
'De Handel in Blanke Slavinnen! Dansmeisjes in
'Europa..
menselijke koopwaar in 'ZuidsAme*
rika! Een film die U gezien móet hebben!
„Export in Blond" wil zeggen, dat jonge vrouwen,
vaak onbekend met het verschrikkelijk lot dat
hun wacht, naar Zuid=Amerika worden gevoerd..
en daar ten onder gaan.
Toegang 18 jaar.
Maandag 23 en Dinsdag 24 Februari, 8 uur
Scotland Yard machteloos! Bulldog Drummond
ontmaskert gevaarlijkste misdadigersbende 'dezer
eeuw! Sensationele goudroof in Londense mist!
Walter Pidgeon, 'Margareth Leighton, Peggy
Evans in:
i„

Straks met de schoonmaak kan Uw weris
in vervulling gaan, U krijgt het geld ervoor
immers vanzelf bij elkaar van De Gruyter's
cassabons. Het is helemaal geen kunst en
geen moeite er 5 of 6 gulden per maand
mee te verdienen. ledere maand opnieuw.
Het hele jaar door.

De terugkeer van
Bulldog Drummond
Toegang 14 jaar.
Zondagmiddag 22 Februari, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
Koning der Cowboys Roy Rogers in:

ALLEEN

ZATERDAG:

Stengels en
kattetongen
van 85 voor

70 et per 250 gram

Fa, A, vi Mije & Zonen

Die 10°/o

My pall trigger
Toegang alle leeftijden.
Woensdagavond 25 Februari, Donderdagmiddag
en =avond 26 Februari
gereserveerd voor de grote reclame*show van
de NEDERLANDSE PERSIL MIJ.
(Vrij entree)

Schoolplein 4 - Tel. 2467

Houdt steeds in gedachte:
Giro

9575
van het
Nationaal Rampenfonds

korting moet ergens van-

daan komen. Waar vandaan? Uit

de'grote bezuinigingen die mogelijk
zijn in een groot bedrijf met eigen
Zeeppoeder . ,
pak 32 et.
Zelfw. Wasmiddel
42 et.
Wolwasmiddel
4Oct.
BI eekpoeder
pakje 10 et.
Zakje blauw
zakje 1O et.
Stijfsel extra
pak 28 et.
Stijfsel prima
500 gr. 48 et.
Glansstijfsel
pak 30 et.
Afwasmiddel
3Oct.
Gritol reinigings- en
wasmiddel
fles 35 et.
Rensa reinigingsmiddel
kleine bus 25 et. grote bus 42 et.
Soda
. . . .Va kg. pak
13 et.

fabrieken en meer dan 370 eigen
winkels. Hei is logisch, dat U daarvan
meeprofiteert.

DEGRUYTER
Alleen De Gruyter geeft
10°/o korting op a!5e artikelen,
behalve suiker, zout/soda.
53021»
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Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Geprikkeld duel tussen
Zandvoortmeeuwen en Archipel
Na vele we_kcn rust 'heeft Zandvoort»
meeuwen weer eens gevoetbald, dit»
maal tegen het Haagse Archipel, d.it
met 4»0 werd verslagen. Aanvanke»
lijk zag het er niet naar uit, dat de
thuisclub nog met zo'n groot verschil
zou gaan winnen. In de eerste helft
moest Zandvoortmeeuwen n.l. tegen
de wind in spelen met het gevolg,
dat men ternauwernood over de mid»
denlijn kwam. Voorts zette Archipel
steeds de buitenspelval open en
prompt liep men hier in. De Haagse
voorhoede was echter zeer zwak en
maakte nagenoeg geen gebruik van
de 'haar geboden kansen, terwijl bo»
vcndien de goede Zandvoortse verde»
diging steeds tijdig wist in te grijpen.
Meer „leven" kwam er in het spel
toen de scheidsrechter na een half
uur blijkbaar een beslissing nam,
die door enkele spelers van de thuis»
club niet werd gewaardeerd. De ge»
moederen kwamen toen meer in be»
weging, hét spel werd forser — een
Zandvoortspeler trapte een keer zelfs
na zonder dat dit werd opgemerkt —
en juist in deze periode zette Visser
de bal door naar J. Zwemmer, die
niet aarzelde om zijn club een kleine
voorsprong te geven (1»0). Even later
wachtte Visser even te lang met

Ingezonden
(Builen verantwoordelijkheid
Redactie.)

;

van de

Onlangs vond in deze kolommen een
discussie plaats, naar aanleiding van
een "artikel in het blad „Voormalig
Verzet Nederland" over de reis van
twee Zandvoortse ingezetenen naar
Duitsland. Een reis in de sfeer van
de „public relations"/zoals de Ame»
rikanen dat noemen. 'Hiertegen nam
dat' blad 'op nog al scherpe wijze
stelling, gezien de achtergrond: Duits»
-land- en ~de„houding„yan- zijn „bew.oners in verleden en heden. Naar het
blad meent
was dit een 'het doel on»
waardig1 bezoek. Of dit terecht of
ten onrechte is laten wij in dit ver»
band buiten beschouwing.
Men meent dat onze oosterburen
(in het algemeen) niets geleerd zou»
den 'hebben en weer hoog van de nog
overeind staande torens schetteren,
gebruik makend van de voor hun
gunstige positie in verschillende op»
zichten. Klanken, die ons bekend en
berucht in de oren klinken. Ons
toewaaiend uit ihet land „waar ka»
nonnen bloeien", zoals bij ons de
tulpen.
Toegegeven, er is alle aanleiding
om de in 'Duitsland plaats vindende
ontwikkeling in de gaten te houden.
Dat geldt de gehele ontwikkeling, dus
zowel in negatieve als in positieve
zin. Doch wordt die „positieve zin"
nu niet te veel verwaarloosd? Wordt
er niet te veel afbrekend gegenerali»
seerd? Wordt er niet te veel, veel te
veel gelet op "de in dat land inder»
daad werkzame negatieve krachten
en machten, waardoor al wat positief
gericht is in de 'hoek wordt gedrukt
en 'het ontegenzeggelijk aanwezige
negatieve nog meer de grote trom
roert?
IHoe de Bundesprasident Dr Theo»
dor Heuss, een integere figuur, hier»
over denkt blijkt wel uit zijn wqor»
den, welke hij bij de onthulling van
het Bergen»Belsen monument op 30
November j.l. sprak. Het zijn woor»
den, die wellicht nog wel eens her»
haald mogen worden. Dr Heuss zei
o.m. het volgende: „Wij Duitsers wil»
len, moeten en zullen dapper leren
zijn tegenover de waarheid, vooral
op een 'grond die door de excessen
van menselijke lafheid bemest en
verwoest werd. Want het blote ge»
weid, met karabijn, pistool en zweep
opgetuigd, is in laatste instantie al»
tijd laf, wanneer het zatgevreten,
dreigend en zonder erbarmen pralend1
rondloopt tussen weerloze armoed-- ,
ziekte en 'honger. Wie hier als Duit»
ser spreekt moet de moed hebben tot
die geestelijke vrijheid, die volledig
de wreedheid erkent van de misda»
den, die Duitsers hier bedreven. Wie
die misdaden wil vergoelijken of ba=
gatelliseren of met een beroep op
het „gelijk van de staat" zou willen
motiveren, zou alleen maar van een
mateloze brutaliteit blijk geven. De
Duitsers mogen nooit vergeten het»
geen er door mensen die tot het
Duitse volk behoren in die jaren van
schande is gedaan. Van die schande
bevrijdt niemand ons, niemand!"
En aan het slot van zijn indruk»
wekkende rede zegt 'hij van de ge»
denksteen', dat het steen is, koude
steen. Maar stenen kunnen spreken
•spreken. Het 'komt op de mens aan
dat 'hun taal wordt verstaan „om U»
wentwil en om der wille van ons al»
len".
J. VAN WIJNEN.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post f 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort,

Er komt

BONTE AVOND

een openbare school!

Speeltuinvereniging „Kindervreugd"

Kor/g jaar besloot de gemeenteraad
een bedrag van f 200.000,— beschik;
baar te stellen voor de bouw van een
openbare lagere school in Plan Noord
en wel aan\le A. J. van der Afoo/en»
straat. Met de bouw kon niet worden
begonnen, daar de school voor 1953
nog niet op de urgentielijst 1953 voor»
kwam.
Vrijdagmiddag
ontving het ge»
meentebestuur echter toestemming
om met de bouw een aanvang te doen
maken. De aanbesteding zal waar;
schijnlijk reeds de volgende maand
plaats hebben, zodat in April met de
bouw kan worden beg'onnen. De in:
gebruikneming zal waarschijnlijk in
September 1954 plaatsvinden.

De benedenzaal van Hotel Keur was
j.l. Zondag stampvol toen de speel»
tuinvereniging Kindervreugd een bon»
te»avond hield.
In zijn openingswoord ' drong de
voorzitter, de heer Spierieus, er bij
de aanwezigen op aan meer actief
mee te werken aan het speeltuinwerk.
Er is nog altijd een tekort aan mede»
werkers. 'Hij deelde verder mede, dat
in April een oudermiddag of =avond
gehouden zal worden waar de ouders
•het werk van alle clubs en groepen
zullen kunnen zien en horen.
Het programma werd geopend met
het optreden van de speeltuinband
met een shownummer „Oriënt Ex»
pres". De stemming zat er al meteen
in. De band speelde nog een drietal
nummers en het ^applaus dat dit
jeugdige gezelschap onder leiding van
Aanbesteding riolering
mevr. Hose in ontvangst had te ne»
Ten kantore van de Dienst der Pu» men bewees wel da't dit optreden in
v
blicke Werken had Maandagochtend de smaak viel.
een onderhandse aanbesteding plaat:,
voor de sanering van de riolering.
De jeugdige Rob Visser bracht een
De uitslag was:
ten 'gehore en sloeg,
D. R. de Jong, Haarlem, ƒ 77.241 accordeon=solo
zijn eerste optreden, geen slecht
J. Rombout, .Haarlem, ƒ 85.900; Ki. voor
D. Berkhout, f 79.317 en N. van figuur.
Ineke Troost zorgde voor een pia»
Strien, Haarlem, ƒ 82.300.
no»rccital en begeleidde daarna de
zang van een andere jongedame.
ETALAGEWEDSTRIJD
De Zandvoortse 'straatmuzikanten
o.l.v. de heer Kramer, een vrolijk
De Stichting Touring Zandvoort groepje, rechtstreeks geïmporteerd uit
deelt mede, dat op l Mei a.s. een de Zigeunerwereld, bracht een aantal
aanvang gemaakt wordt met een Con» vrolijke melodieën ten gehore, en
cours d'Etalage dat 5 maanden zal oogstten veel succes. Eveneens was
duren. In een aantal etalages, inge» dit het geval met The Marilini's, wel»
bouwd in de gevels van de nieuwe kc onder leiding van Mevr. Hose een
flatgebouwen aan de Boulevard de drietal nummers brachten op de ac»
Favauge te Zandvoort xal de Neder» cordeon, o.a. de-.ftongaarse Dans no.
landse industrie in de gelegenheid 5 van 'Brahms. -' :„
worden gesteld haar producten te to» Voor de afwisseling van dit muziek»
n en.
rijkej;, programma'' zorgde de ballet»
Elke maand zijn een aantal gekl» groep yan Mevr.siFailé. Gestoken in
prijzen beschikbaar voor de mooiste matro?enpakjes -weerden zij de ma»
etalages. Dit concours is als staal» troz_endans uit. Later weer een aantal
kaart van de Nederlandse industrie ba'lletdansen op muziek van Strauss en
Twee raadsvergaderingen een geheel nieuwe attractie voor de .het Menuet van B'rahms. Vol ernst
vele honderdduizenden-'bezoekers -die - én-tpewij ding-vertoonde - deze - groep
Behalve hedenavond komt de Zand» de badplaats dit jaar weer zal trek» meisjes een keurig stukje ballet. Een
voortse gemeenteraad ook nog op ken. In de jury hebben 'bekende ï'n warm applaus na elk nummer beloon»
guren uit de reclamewereld -zitting
het optreden en het werk van hun
Dinsdag 10 en -Dinsdag 24 Maart a.s. genomen, aldus de stichting Touring de
leidster, hieraan heeft.
in vergadering 'bijeen.
Zandvoort.
Jammer, dat door gebrek aan zaal»

schieten, waardoor een mooie kans
verloren ging.
De tweede helft liet nog minder
spel -/icn. Beide clubs waren in het
begin tegen elkaar opgewassen,
hoofdzakelijk door het weinig initia»
tief»rijke spel van de thuisclub. Van
spelverdeling was geen sprake en
beide vleugelspelers kregen niets te
doen. Oe buitenspelval stond 'bij Ar»
chipel onderwijl weer wijd open. ...
Twintig minuten voor het einde
zag men eindelijk eens een mooie
aanval van de thuisclub; Castien met
drie mankop zijn huid loste een bc»
'heerst schot dat voor doelverdediger
Reyersen onhoudbaar was (2»0). De
stemming in het veld werd er echter
niet beter op toen scheidsrechter
Koster linkshalf L. v. d. Werff het
veld uitstuurde. Zijn beslissing was
onbegrijpelijk, daar er niets afkeu»
renswaardigs was gebeurd. Een Ar»
chipelspeler bleef n.l. met zijn voet
aan de schoen van v. d. Werff haken,
viel op de grond, gaf een grote
schreeuw, waarna v. d. Werff uit het
veld werd gezonden. Overigens had
de scheidsrechter niets van het ge»
beurde kunnen zien, daar 'hij voor-dc
spelers uitliep!
Twee minuten later: strafschop
voor Zandvoortmeeuwen.. Een ach»
terspeler van 'de bezoekers schopte
de 'bal echter het veld in en voordat
de scheidsrechter ingreep werd deze
knaap voor zijn onsportieve gedrag,
onder hevig protest, door aanvoerder
Stadhouder uit het veld gezonden. De
strafschop werd na dit gebeuren door
Castien in een derde doelpunt omge»
zet (3»0). Even voor 'het einde loste
van Loon — die zijn dagje niet had
— uit een voorzet van Castien een
prachtig schot, onbereikbaar voor
Reyersen (4»0).
'•
J.G.B.

vechtersbazen z'n kans schoon om
z'n tegenstander 'het levenslicht uit
te steken. Ik zag aan «*n ogen wat
hij wilde. Om erger te" voorkomen
stak ik mijn wang tussen de uitschie»
Interview
tende sabel en het strottenhoofd van
beklaagde. 'Het effect was schit»
Altijd hebben ze wat bijzonders aan ooit geduelleerd in je praktijk, Otto?" de
terend.
D« officier op wiens leven
de Achterweg.
„Dat zal ik je vertellen
maar het gemunt
was, stortte ineen, ten
Sturen ze me naar de Minahassa» kom toch verder en maak 't je ge» prooi
een acute zenuwaandoe»
straat in Amsterdam om een 'kellner makkelijk". Ik trad een eenvoudig ge» ning. Ikaan
had een jaap over m'n wang
op z'n praatstoel te krijgen. Voor de meubileerd vertrek binnen. Er stond van jewelste.
Maar ik bleef stram
krant natuurlijk.
een kist in een hoek en een kachel met m'n anijsmelk
staan en infor»
't Was een speciaal geval. Het be» midden in de kamer. Ik ging voor de meerde of de-heren nog
hadden.
trof hier een kellner, die in de goeie kachel staan, maar Otto wilde dat ik 'Het bloed stroomde over trek
m'n frontje,
ouwe tijd keizer Franz Josef van op de kist ging zitten. Zelf ging hij maar ik telde dat niet. De
man, die
Oostenrijk van z'n ditjes en z'n dat» op de grond tegen de muur •zitten.
de
verraderlijke
uitval
had
gedaan,
jes had voorzien, een man, die als
„Ik was nog een jonge man", begon stak 2'n degen in de schede en koos
kind in huis was bij de 'heren van de
het hazenpad. Buiten hoorden we een
Militaire Academie te Wenen.
schot. De man kreeg een staats=be»
Ik moest er op af, want de redactie
grafenis, zonder militair vertoon. (Ze
wilde perse een interview hebben met
waren in die dagen erg op de spelre»
deze parel aan de kellners»kroon.
gels in Wenen). Ik werd onmiddellijk
Men zei mij dat hij aan lager wal
ppper»gerant en -zelfs super»steward
was geraakt, maar ik 'kon dat niet zo
in de club, waar ik geen kwaad meer
vinden. Hij woonde vier hoog in de
kon doen'. Maar dit werd ook anders.
Minahassastraat. En dat was een 'hele
Toen ik eens een kommetjc soep
klim. „NVoont hier Otto Firgl?" Vroeg
over het hoofd van de Adjudant van
ik, toen ik buiten adem voor z'n deur
Zijne
Majesteit uitgoot — geheel per
stond. (Niettemin straalde heel m'n
ongeluk
— viel ik in ongenade. Toen
wezen buitensporig opgewekte be»
ging
ik
zwerven:
Polen, Rusland, Af»
roepsijvcr af). Ja, daar woonde Otto
ghanistan, Tibet, Chili, 'Mexico, Noor»
Firgl. En wat ik wilde. Ik moest m'n
wegen, Nieuw Zeeland, Oud»Loos»
voet tussen de deur zetten, want
drecht, Spanje en nu heb ik dan maar
Otto scheen een hekel te hebben aan
besloten de komende zomer aan het
wijd geopende deuren. Ik lispelde
strand te gaan werken".
door de spleet, die mij restte: „Ha,
„Hoe ben je zo op dat idee geko»
Otto.... wat heb ik 'gehoord, kom je
men, Otto?" vroeg ik, diep onder de
in Zandvoort werken in het aan»
indruk van wat ik gehoord had.
Otto Firgl (met lidteken)
staande seizoen?"
_
„Ach
een mens wil wel es wat
„Wat mot je? Wie ben je
doe
rust na een druk leven", antwoordde
je poot weg". (Ik liet m'n voet tussen Otto, „en ik had plezier in m'n vak. Otto peinzend. De zee heeft me toch
de deur zitten, want Otto oefende Ik was hulp»kellner in de militaire altijd getrokken en veel liever was ik
een'vrij grote druk uit).
club te Wenen, waar Franz Josef ook bootsman geworden, maar vader
„Luister es, Otto", zei ik, „ik ben toentertijd dikwijls z'n kwast kwam zei dat ik uit 'het goede hout gesne»
van de Zandvoortse Courant en nou drinken. Op zeker avond kwam er den was voor het dienblad. U be»
wou ik je een paar vragen stellen.... een troepje opgewonden officieren grijpt me wel, nietwaar?"
laat je me niet binnen?"
binnen. Ze eisten op hoge toon aaijs»
Ik knikte en vond de man gewei»
Otto opende de deur geheel en melk en bloedstelpende watten. Voor dig. Als het getij niet 'keert voor Otto
bromde: „Zeg dat dan eerder.... ik iemand er erg in had waren er.twee Firgl, dan zal hij deze zomer op het
dacht dat je om geld kwam. Van de aan 't bakkeleien. De baas zei tegen strand te zien zijn, genietend van -zijn
Zandvoortse Courant, zeg je? Dan me: Ga jij er maar op af, Otto
welverdiende rust. De oud»Weense
ben jij zeker die kerel, die de mensen jij kunt hier wat leren. Achteraf ge» romantiek zal nog om hem heen Iian»
van de IZandv. Handelsvereniging zo loof ik, dat»ie zelf te bang was om gen, als hij in z'n ietwat groenachtig
op stang jaagt!"
de troep te 'bedienen. Ik zette een geworden rok over het mulle zand
„Ik jaag niemand op stang", zei ik kan anijsmelk met zes bekers op een •zwiert.
schuchter, „en als ik 't doe, is 't nooit dienblad — bloedstelpende watten
Als mijnheer 'Erdtsieck hem nu een
een hele vereniging, maar één man". hadden we niet — en ging onver» huis geeft, 'hoeft hij niet zo op en
„Dat doet me plezier
probeer schrokken naar de 'hoek, waar de hè» neer te reizen en hoeft het Strand»
jij me dan maar es op stang te jagen, ren aan de gang waren. Twee had» schap z'n reiskosten niet te betalen.
jonge vriend!" zei de vergrijsde Otto den hun ponjaard getrokken. „Zijne
BART.TE.
en hij lachte, waarbij ik zag hoe een Majesteits kellner meldt zich!" zei ik,
groot lidteken op z'n linkerwang mijn hakken met een klap tegen el» CORRESP. Hr H. te Z.: Ik had niets
rood aanliep, ('t Was geen prettig kaar slaand. Ondanks de 'heibel, die kwaads in de zin. Overigens bedankt,
gezicht). Om een aanloopje te heb» ze hadden, salueerden de officieren dat U mijn woorden zo nu scrieux
ben, begon ik er maar over: „Wel es beleefd. Maar opeens zag-een van de nam. Nee 'hoor, lang leve de Z..H.V.

ruimte geen /aal met toneel voor deze
avond te krijgen was. Ongetwijfeld
had het ballet nog beter tot haar
recht gekomen. Men was te veel aan
een kleine ruimte gebonden. Dit
wreekte zich vooral bij het Iratste
nummer, rythmische gymnastiek. Dit
nummer oogstte toch veel bijval.
Na enkele woorden van de voorzit»
ter der korfbalafd. van de vereniging,
de heer Vogelpoel, waarin deze op»
wekte de gelederen van de korfbal»
Iers te versterken, volgde een korte
pauze.
Het tweede gedeelte van de avond
werd gevuld met de vertoning van de
film „Paradijs der Jeugd."
Een speelfilm, tot stand gekomen
in samenwerking met de Ned. Unie
van Speeltuin Organisaties en het
Kon. Ned. Gymn. Verbond, die op
gezonde onderhoudende wijze een be»
tere levenswijze voor de jeugd pro»
pageert.
De hoofdrollen in deze film worden
bijna uitsluitend vervuld door kinde»
ren. Deze film werd tevens Zondag»
middag in het Patronaatsgebouw ver»
toond.
Contactavond rijpere jeugd
J.l. Donderdag werd voor de jijpero
jeugd van de speeltuinver. „Kinder»
vreugd'' een actuele onderwerp be»
handeld, n.l. „De strijd tegen het w.-i»
ter".
•In een korte inleiding vertelde de
heer Cluwen het een en ander over
de geschiedenis van diverse inpolde»
ringen en aanleg van dijken in ons
land.
Oaarna werden twee filmstroken
vertoond: de Zeeuwse eilanden en
hun bescherming tegen de zee en een
interessante filmstrook over de bouw
van de Afsluitdijk.
Uitbreiding bestuur
Tijdens de jaarvergadering van het
Instituut voor Arbeiders -Ontwikke»
ling werd 'het bestuur met twee leden
uitgebreid, te weten de heren Mr H.
M. Porrenga en C. 'H. Hassink. Mej.
G. Bokma en de heren G. Schrader
en R. Sijtsma werden herkozen.
Het dagelijks bestuur is thans als
volgt samengesteld:
Voorzitter de heer S. Horeman,
secretaris de heer C. 'H. Hassink,
iHugo de Grootstraat 17 en penning»
meesteresse mej. G. Bokma.
Ruiten-ingooiers bekend
De politie hield Vrijdag drie 5»jarige
knapen aan, die bekend hebben de
ruiten van de kassa van de voetbal»
vereniging „Zandvoortmeeuwen" te
hebben ingegooid.
Mijn aangespoeld
Ter hoogte van paviljoen Kiefer
spoelde Zaterdag op het strand een
Tellermijn aan. Oe mijnopruimings»
dienst heeft zich over dit gevaarlijke
voorwerp ontfermd.
Gevonden voorwerpen
Opgave vanaf 12 t.m. 18 Febr. '53
Aanwezig ten burele:
Schop; enkele handschoenen en wan»
ten; 2 tuinstoelen (beschadigd); das;
blouse, tabaksdoos; enkele sleutels.
Aanwezig bij de vinder:
'Enveloppe en inh., v. Speykstr. Ird.;
bril, Paradijsweg' 13; zakmes, Koster»
str. 7; polshorloge, Parkweg l, Bloe»
mendaal; ball=point, Kosterstraat 21;
vulpen, Regcntesseweg 1; l paar rub»
ber laarzen, Koninginneweg 11 rood;
kinderlaarsje, Gr. Krocht 24; baby»
deken, Zeestraat 46; vlag, Spoor»
buurtstraat 7; autoped, Diaconiehuis»
straat 14.

Houdt steeds
in gedachte:
Giro

9575
van het
Nationaal Raxnpenfonds

Café „De Kroon"

FHMILIEBERICHTEN
TA'BKE LAURIER
en
,TO «OOKER
hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaatsvinden op
28 Febr. 1953 in de Daviskerk in
Ohristchurch, Nieuw*Zeeland.
Toekomstig adres: 18 Stanleystreet,
Sydenham, Christchureh.

'Gemeenschap Zandvôort van het

Iedere Woensdag speciale HUMANISTISCH VERBOND
zal,óp
•' "'
MOSSELENAVOND
Woensdag 4 Maart in Hotel Keur, Zeestraat
Stationsstraat 11: Tel." 3075
een OPENBARE VERGADERING houden.
De
'heer
J.
M. Roelofsen zal spreken o-ver 't onderwerp:
WONIN'G'RUIL 'Zandvôort
Humanisme
en Vrijzinnig Protestantisme
Aangeboden vrij huis 'Kb*
Aanvang 8 uur
ninginncweg, 6 kamers, enz.
HAARLEM
ƒ 46,— per maand.
Geur. Goedkoper vrij huis.
Zaterdag 28 Februari
Br. no. 1502 bur. 'Zandv. Crt
De plaatselijke
S uur
HET
ROTTERDAMS
Aangeboden te Amsterdam
TONEEL
Behetage, keuken, zitkamer,
2 slaapk., w.c„ badk., kelder
zal voortaan
De
gelijkvloers.
Gevraagd te Zandvôort:
waaierpatience
Hetzelfde met 3 of meer
slaapkamers, liefst telefoon Zondag l Maart S uur
zitting houden. Schriftelijke vragen kunnen worden inen garage.
gezonden Haltestraat 46. De eerstvolgende zitting is
HET 'ROTTERDAMS
Aanb.: C. v. d. Meer, Sole*
op 5 Maart van 7—8 uur Hogeweg 78.
TONEEL
baystraat 40hs, Amsterdam.
Het Hemelbed
Gevraagd: voor korte of
langere tijd: 'ZITK., 2 SL.K. Maandag 2 Maart S uur
op een vlak waarop niet ieder — wij
en iVR. KEUK. (Geen luxe)
vrezen zelfs de schrijvers niet — zich
D'E ,1-IAAGSOHE
Br. no. 1501 bur. Z. Crt.
even gemakkelijk beweegt.
COMEDIE
Winkeliers,
Het voorstel is, gezien het stand*
WEGGELOPEN: 'n klein
Yerma
FOXHONDJE, wit m. br.
maakt reclame punt van de schrijvers, begrijpelijk.
Maar wij vragen ons toch af hoe
vlekken, van een gecvacu* Pr. ƒ l, -tot ƒ 4,- (al*
door middel
zij het politiek verwerkelijkt wensen
eerde. Terug te bez. V. les : inbegrepen). Coupons
van de
te zien.
Schaap, Potgieterstraat 14.
geldig.
Wanneer men van dit politiek*ker*
Zandvoortse
TE KOOP:
kelijk pleidooi resultaat wil verwach*
Dinsdag 3 Maart S uur
Courant.
ten moet men zich niet alleen tot het
ACCORDEONS
ITALIAANSE OPERA
„Westen" maar ook tot het „Oosten"
Want:
80 bas, 120 bas, 4 en 6 reg.
kunnen wenden. Want alleen beide
Nieuw, per stuk f 325,—,
Lucia
wie niet
partijen kunnen, op papier althans,
80 bas f }20,-. Tu'instr. 25,
di
Lammermoor
adverteert
de door de schrijvers bepleite neutra*
Zaandijk (N.H.).
liteit waarborgen.
wordt
Pr.: ƒ 2,- tot ƒ 6,- (al*
Afgezien van de politieke en zake*
les inbegrepen). Verkoop
CAFÉ OOMSTEE
vergeten.'
lijke argumenten die men kan inbrcn*
op speeldag en 2 dagen
Iedere Vrijdag gekookte ervoor van 10*3 uur.
gen tegen het neutraliseren van twee
of gebakken mosselen
landen die beide op de grens tussen
Telefonisch na 12 uur.
Oost en West gelegen zijn, blijft het
Tot 1.30 uur geopend
een open vraag of het geestelijk en
materieel conflict waarin wij allen
ook Joden en Duitsers betrokken zijn,
er door wordt verminderd of gcloca*
liscerd.
Wij geloven echter de schrijvers en
hun mening onrecht te doen, wanneer
Hoewel wij als plaatselijk blad aan
Men dient zich ernstig af te vragen wij een hieronder te belichten aspect
bepaalde grenzen gebonden tijn, n //* welke gevolgen een te vroeg oordelen achterwege zouden laten.
len wij toch graag van tijd tol lijd, — naar welke zijde ook — met zich
wanneer ons daartoe aanleiding lijkt meebrengt.
Enige tijd geleden werden in een
te bestaan, onderwerpen binnen de
Als een mens of een menselijk re* christelijk conferentie*oord een aan*
de belangstelling van un/.e lezer* trek: giem. werkelijk de Joden haat en hen tal logische en zakelijke argumenten
ken die op het eerste gezicht mis: vernietigen wil omdat riet Joden zijn tegen de ontwapening ingebracht.
schien buiten ons plaatselijk domein — is onverbiddelijk de vijand versche*
De inleider verdedigde het stand*
schijnen te liggen.
punt dat cle Kerk onder alle omstan*
nen van God en de mensheid.
Daarom, omdat dit oordeel het de* digheden wclKe vorm van steun ook
Wij doen dit dan in het besef dat
een dergelijk onderwerp eigenlijk iets finitieve doodvonnis over Rusland — aan de bewapening dient te ontzeg*
is waar wij allen mee te maken heb: en China en nog meer! — inhoudt, gen. „Dit is volkomen inconsequent,"
ben. Twee van onze medewerkers deinzen zij er voor terug het uit te zei hij, wij weten het, maar conse:
quentheid is geen evangelisch begrip;
schreven gezamenlijk de onderstaan: spreken.
De schrijvers zeggen hierover Ier* de beslissingen die wij vanuit het
de beschouwing naar aanleiding van
een artikel in de laatste editie van het terlijk: De theologie zal zo lang moe* 'Evangelie nemen, zijn irrationeel en
weekblad „De Groene Amsterdam: ten vragen dit oordeel niet uit te hoe» daarom dikwijls paradoxaal.
In het licht van het spreken over
mer" van de hand van Ds K. H. ven spreken, totdat z i j . . . . het m op t
Kroon en Prof. Dr O. W. Mönnich;
'Zij besluiten hun artikel met de ge* het hoofd van de feiten heen menen
getiteld „Rusland, de Joden en het volgtrekking dat zij, uitgaande van wij ook de conclusie van Ds Kroon
Westen".de verantwoordelijkheid die de Chris* en Prof. Mönnich te moeten bcnade*
telijke Kerk voor de Joden en hun ren.
Wij vragen ons namelijk af of beide
lot draagt, van mening zijn, dat de schrijvers
Deze beide schrijvers uiten daarin Kerk
"geen eisen stellen aan de
niet
alleen
voor
de
neutralisa*
hun bezorgdheid over de jongste ge* tie van Duitsland, maar vóór alles werkelijkheid, waarvan zij bij voor*
beurtenissen achter het Uzeren Gor* voor de neutralisatie van Israël en baat weten dat deze werkelijkheid ze
dijn en haar mogelijke gevolgen met het Jodendom in het huidige wereld* niet zal toestaan.
betrekking tot daar wonende Joodse conflict dient te pleiten.
Is het denkbaar dat in de brand*
onderdanen.
punten tussen de werelden van Oost
Bij het eerste gedeelte van dit ar* en West — en dan nog wel door tic
Wij moeten weten — schrijven de
beide theologen—dat antisemietisme tikel, waarin men met grote bezorgd* Kerk ;— blinde plekken wordt «escha*
zonde is tegen de Heilige "Geest, dat heid kennis neemt van de jongste ge* pen?
wi] zeggen de hoofdsom van godde* beurtenissen in Oost*Europa en de
'Zo ja, waarop 'is een hoop in die
begrijpelijke reserve om het defini* richting te baseren? Welke waarbor*
loosheid en onmenselijkheid.
Maar tegelijkertijd waarschuwen zij tieve oordeel over het optreden van gen zou de Kerk volgens deze schrij*
tegen al te voorbarige conclusies die deze landen uit te spreken kunnen vers moeten stellen voor de neutra*
in sommige burgerlijke en kerkelijke wij ons aansluiten.
liteit in elke zin van de beide landen?
kringen worden getrokken over een
'De uitspraak waarmee beide schrij*
Is het in het licht van deze over*
werkelijk anti*semietistischc binnen* vers 'hun artikel eindigen — het wegingen niet zo dat de kreet om een
landse politiek in Oost Europa.
voorstel tot neutralisatie, ligt echter op zichzelf wensbaar te stellen, maar
toch wel uiterst ondenkbaar "politieke
gebeurtenis, waarom beide schrijvers
vragen, tot louter een formaliteit zal
ZANDV. 'HOCKEY CLUB „Z.H.C." K.J.C. „NOORD"
In een matige wedstrijd heeft het Donderdag j.l. speelde deze vereni* moeten stollen?
Juist omdat deze schrijvers hun bc*
eerste met 1*0 weten te winnen van ging de derde ronde om het maand*
wogenheid in dienst stellen van een
Zuidwijck. Rechtsbinnen E. Vlee* kampioenschap
van Februari. Na de* onuitvoerbare en historisch onmoge»
ming kon wegens ziekte niet mee*
lijke zaak.
spelen, hierdoor viel B. Brokmann ze ronde luidt de stand:
Met deze feiten voor ogen is het
1. A. Roos; 2. G. v. Veen; 3. A.
in. Rechtsbuiten H. v. Ekeren, wel*
o.i. niet juist de Kerk — en dit houdt
ke niet meer beschikbaar is, werd Zwemmer; 4. G. A. Koper.
toch in alle kerkeleden die van een
vervangen door E. Schmidt.
dergelijk plan de noodzakelijke ver*
Het veldspel van de tegenpartij EEN FLINKE NEDERLAAG
was van beter gehalte. Dat er geen Het tweede twaalftal van de Zand* wachtingen zouden moeten koesteren
op te roepen voor een politiek lap*
doelpunten werden gescoord was te voortse Korfbal Club verloor Zon* —
middel dat buiten de levende invloe*
danken aan de goede vorm van kee* dagmid'dag
met^liefst 1*6 van D.S.V. 2. den van het wereldgebeuren ligt en
per Balledux, maar ook aan de
daarom tot de waarde van een ver*
slechte afwerking der voorhoede.
drag op papier is gedoemd.
De voorhoede van Zandvoort was BRIDGENIEUWS
Indien de Evangelische bewogen*
het zwakste punt van het elftal. ?Iet De uitslagen van de Woensdagavond heid
of erbarming een politiek onuit*
enige doelpunt in deze wedstrijd gespeelde onderlinge wedstrijden van voerbare
daad gaat bepleiten zal zij
werd gescoord door E. Schmidt, na de 'Zandvoortse Bridgeclub luiden:
velen die in haar edele motieven ver*
een voorzet van linksbuiten H. Ver*
trouwen stellen wel moeten teleur*
'A*lijn: Fabel*Stor 64, Sjouwerman*
maas.
J
Zij kieze 'haar wegen naar be*
Het tweede elftal verloor in een Spiers óSVs, fam. Vulsma 61 /2, da* stellen.
angstigde mensenharten en niet naar
slechte wedstrijd met 3*G van Kraaien, mes van DarteIen*Hagen 55V:>, mevr. politieke
illusies. Zij vcrwisselc de
54, fam. Berricr
welke stand reeds voor de rust werd Brossois=Schutte
521/.,, Brugman*Pachter 52, dames Fa* geest en het geloof niet voor een
verkregen.
Het vijfde won met sprekende cij* bel*Polak 48V2, fam. Spoelder 4S en staatkundige formule.
van Dartelen*Vader 40V2 punt.
fcrs van 'H.B.S. V (8*1).
Het eerste dameselftal verstevigde
Bïlijn: 'Notterman*Springer 53, me*
haar positie op de ranglijst door een vrouw Crok=Elzinga 47, dames Ver*
3*2 overwinning op 'H.L.C.
steege 46Vs, fam. v. lEckelt
41, mevr.
telefoonnummers
Vader*Bisenberger 39LA>, Penaat*Reij*
Het programma voor a.s. Zondag
en adressen
er 38V-J, fam. Valló 36V» punt.
luidt:
Heren: Alkmaar*Z.H.C. 1.
C*lijn: Fam. Kerkman 51, fam. Bak* 2000 Brandmelding
Z.H.C. II*Adelborsten
13 u. kenhovcn 41Va, dames Englander* 2403 Commandant Brandweer
Z.H.C. lII*Eechtrop
14.45 u. Stor 41. dames 'Keur*v. d. Maat 381/», 2100 Politie
Strawberries IVzZH.C. IV.
dames Draijer*Rekké 35, mevr. Pe* 2819 Politie (voor spoedgevallen)
ZJH.C. V=B.'M.H.C. IX
11 u. naat*Brossois 34V2, Pccn*Verstcegc 2345 Gein. Secretarie
Jongens: Z.H.C. a*B.M.H.C. c
33, fam. Pool 25 en Goos*Heuft 24V2 2499 Gcm. Geneesheer, Julianaweg la
Dames: R.B.C.*Z.H.C. I.
punt.
2262 Informatiebureau VreemdelinZ.H.C. II*Terriers
12 u.
Kiosk Raadhuisplein
D*lijn: Mevr. Meesman*Agsteribbc 2887 genverkeer,
Stoomwassery „Hollandia",
43, fam. Baarda 38V2, mevr. Schutte*
fijnstrijkery, J. H. G. Wecnink,
MELKERIJ
Moesman 38, dames Lansdorp*Suur*
Pakveldstraat 30 a
land 36V2, Lansdorp=Lorcnz 361/;!, 2560 Taxi
dag en nacht, Zandvoortsefam. Kranenburg 35, mevr. 'Berkhout*
7
Hamers 34'/2, dames Jacobs*van der 2135 laan
Zandvoortse Courant, GerteiiWerff 34 en dames Dröse*Sehuilen*
bachs Drukkerij, Achterweg l
burg 27VS punt.
2424 Autobedrijven „Rinko"
(ook Bulgaarse)
A.s. Woensdagavond wordt met 42
en. Stationsplein
Heerlijk", verfrissend en last not least man in Amsterdam een drive ge* 2975 Oranjestraat
Joh. sytsma's Leesbibliotheek
gezond
/
speeld tegen de Bridgeclub Effecten*
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 beurs.
2254 Slütcry Lefferts, Zeestraat 44

STADSSCHOUWBURG

PRIJZENCOMMISSIE

om de veertien dagen

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUW'BN"
Na enige weken van gedwongen rust
kwamen de meeste onzer elftallen
j.l. Zaterdag en Zondag wederom in
actie. Het vastgestelde programma
voor beide dagen kon geheel afge*
werkt worden.
'Zandvoortmeeuwen l behaalde een
royale 4*0 overwinning thuis tegen
Archipel. Hoewel de overwinning
wel verdiend was kan er toch niet
van een goede wedstrijd worden
gesproken. Het tempo werd over het
algemeen te laag gehouden terwijl
het samenspel veel te wensen over*
liet. Door beide elftallen werd vaak
onbeheerst gespeeld. Practisch de
gehele wedstrijd speelde zich op het
middenveld af. De enkele goed op*
gezette aanvallen van Zandvoort*
meeuwen werden bekroond door in*
derdaad mooie doelpunten. Het spel
van de tegenpartij maakte geen ster*
ke indruk, vooral de voorhoede speel*
de onder de maat. De indruk werd
gewekt dat Zandvoortmeeuwen de
zaken in deze wedstrijd te licht op*
vatte.
'Zandvoortmeeuwen 2, dat op be*
zoek was bij het sterke H.F.C. 2, gaf
uitstekend partij en wist tot twee
minuten voor het einde stand te hou*
den. Op dat moment nam de scheids*
een voor velen onverklaarbare be*
slissing en kende aan 'H.F.C, een
vrije schop op de rand van het straf*
schopgebied toe wegens 'n dubieus
geval van hands. Hieruit wist de te*
genpartij 't winnende punt te scoren.
H'et 3e elftal stond tot de laatste
minuut met 1*0 achter tegen Ripper*
da 2. Een laatste poging om gelijk te
maken werd echter met succes be*
kroond.
Door het zonder kennisgeving weg*
blijven van twee spelers moest 'Zand*
voortmeeuwen 4 onvoltallig aantre*
den tegen 'H.F.C. 4. Aan een neder*
laag was dan ook niet te ontkomen.
'De wegblijvers dienen te .bedenken
dat zij niet alleen de vereniging du*
peren, maar ook hun speelmakkers
een onprettige wedstrijd bezorgen!
Het 6e elftal dat nog geen enkel
winstpunt 'behaalde, bracht hierin
verandering door de uitwedstrijd te*
gen D.C.Ö. 4 gelijk te spelen.
Zandvoortmeeuwen 7 was weer in
grootse vorm en handhaafde zijn on*
geslagen record door de thuiswed*
strijd tegen T.H.B. 5 te winnen.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal deed
vriend en vijand versteld staan door
een fraaie overwinning te Hilversum
tegen O.S.'O. Het Zaterdagmiddag*
elftal heeft zich hiermede een heel
eind uit de buurt van de onderste
plaats verwijderd.
Een even fraai resultaat boekte het
2e 'Zaterdagmiddagelftal dat er in
slaagde gelijk te spelen tegen de lei*
der der afdeling iV.V.S.V. 1.
Van de vier wedstrijden die onze
adspiranten tegen H.F.C, .speelden,
werden er twee gewonnen en idem
zoveel verloren. De punten werden
dus broederlijk gedeeld.
Uitslagen van j.l. Zondag 22 Febr.:
'Zandvoortm. l*Archipel
4*0
H.F.C. 2*Zandvoortm. 2
3*2
IZandvoortm. 3*Ripperda 2
1*1
H.F.C. 4*Zandvoortm. 4
6*3
D.C.O. 4*Zandvoortm. 6
3*3
'Zandvoortm. 7*T.H.B. 5
2*0
Uitslagen van j.l. Zaterdag 21 Febr.:
O.S.O.*Zandvoortm. l
2*3
Zandvoortm. 2*V.V.S.V.
1*1
Zandv.m. adsp. a*H.F.C. a
5*2
Zandv.m. adsp. b*H.F.C. b
6*1
Zandv.m. adsp. c*H.F.C. e
1*5
Zandv.m. adsp. d^H.F.C. f
3*4

l

R.K.S.V. „T.Z.B."
Uitslagen van Zaterdag en Zondag

:

' D.S.O.V. 1*T.Z.B. l
B.S.M. jun. a*T.'Z.B. a
D.S.S. adsp. b*T.'Z.B. a
H.B.C. adsp. d*T.'Z.B. b

2*6
6*1
5*1
2*1

„Z.A.C."*NIEUWS
Afd. tafeltennis
J.l. Zaterdag is de wedstrijd gespeeld:
De Schelp*Z.A.C., -welke voor eerst*
genoemde vereniging een klinkende
overwinning is geworden, n.l. 30*5.
Alleen de heer 'C. Paap kon zijn spel
normaal ontplooien, wat van de rest
der 'Z.A.C.*spelers niet gezegd kan
worden. Alleen C. (Paap heeft tot nu
toe alle gamc's in welke wedstrijd
ook kunnen winnen. De Schclpsspe*
Iers waren zo rustig alsof zij geen
tegenstand hadden te verwachten.
Door de voorzitter van De Schelp
werd na afloop nog een gezellig
avondje aangeboden gepaard aan
een dansje. Om ongeveer 2 uur gin*
gen de Z.A.C.*ers een illusie armer
maar toch voldaan huiswaarts.
'De wedstrijd werd bijgewoond door
een talrijk publiek.

Belangrijke

MARIËNBOSCH

YOGHURT

de
Volle kracht vooruit!
Ik ben er volkomen van door*
drongen,, dat ik me met dit onder*
werp op glad ijs begeef. -Het gevaar
is lang niet denkbeeldig dat er onder U zullen zijn die me verkeerd begrij*
pen, me misschien van oppervlakkig*
heid zullen betichten maar ik wil dit
risico lopen, ik waag het erop.
'Het is de laatste tijd regelmatig
voorgekomen dat voorstellingen van
dit en van dat worden" afgelast in
verband met de grote ramp die ons
land in het begin van Februari ge*
troffen heeft.
Nu was dat in de eerste tijd volko*
men te begrijpen. 'Wie zou er lust
hebben gehad onbezorgd uit te gaan,'
terwijl honderden van ons vochten
voor hun leven?
Maar langzamerhand, nu het ergste
leed weer geleden is, en alles weer
wat overzichtelijker geworden is,
blijft men nog steeds doorgaan mét
het afzeggen van afspraken en het
annuleren v,an contracten.
Ik las zelfs dat er ergens plannen
waren om een feestavond die gehou*
den zou worden in het laatst van
April geen doorgang te doen vinden,
maar gelukkig kon men de reeds ge*
engageerde artisten niet meer afzeg*
gen.
Ja, dat noem ik gelukkig, niet om*
dat ik er zo dol op ben om te gaan
dansen of te fuiven, maar enkel en al*
leen omdat we weer terug moeten
naar de normale gang van zaken.
Want hebt U er wel eens aan ge*
dacht wat er anders zou gaan ges
beuren?
Dan stapelen we de ene ramp op
de andere.
Als U niet uitgaat, dan is daarvan
het onmiddellijke gevolg dat de por*
tier, de ouvretise, de garderobejuf*
frouw, de kellner, de taxichauffeur
de artist, ja noem maar wie al niet,
daarvan de dupe zijn.
Dat zijn allemaal mensen' die moe*
ten 'bestaan van degenen die uitgaan.
Die mensen moeten leven, net als wij.
'En als ze niets verdienen, kunnen
ze ook niets uitgeven, met het gevolg
dat de bakker en de kruidenier dat
weer voelen in hun winkella.
De maatschappij is een groot ra*
derwerk en als het ene radertje niet
in het ander pakt, dan loopt op een
gegeven moment de hele boel vast.
Zodra we hoorden van de ontzet*
tende -watersnood, hebben we ge*
toond wat we waard waren.
Zelfs meer dan dat, hier is meer
gedaan dan ooit een volk in -nood ge*
presteerd heeft. En nog steeds stro*
men de gaven binnen.
Maar het is net alsof we nu op een
dood -punt zijn aangeland. En daar
moeten we overheen, 'het leven gaat
verder.
Niemand is erbij gebaat als we ons
opsluiten in onze binnenkamers, nic*
mand en wel allerminst de getroffe*
nen zelf.
Want willen ze straks de kans krij*
gen hun bedrijf weer op te touwen,
dan moeten ze dat kunnen doen in
een economisch gezond knel, een
land waar welvaart heerst.
In alle kranten heeft het gestaan,
dat onze koningin de internationale
bloemcntentoonstelling „De 'Flora"
wil openen, omdat Zij 'het wenselijk
vindt dat manifestaties van het eco*
nomische en culturele leven normaal
doorgang vinden.
En hoe zouden we IHaar, die in de*
ze vreselijke dagen zo intens met
IHaar volk heeft meegeleefd, beter
kunnen dienen, dan in^Haar geest te
handelen en te leven met de blik
vooruit, gericht op onze toekomst.
GELSKE DE NES.
(Adv.)
Gevr. STUDENT of M'.T.S.*er, gen.
tag. verg. 'H.B.S.*leerl. 2e kl. in wisk.
vakken bij te werken, liefst te Zandv.
woonachtig. Br. ond. nr. 1503 bur.
v.d. 'Zandv. Crt. Achterweg l

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 24 Febr. 8 uur: film „De te*
rugkeer van Bulldog Drummond".
Woensdagavond 25 Febr.: Reclame*
show van de Nederl. Persil Mij.
Donderdagmiddag en Donderdag:
avond 26 Febr.: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 24 Febr. 8 uur: Lezing over
Islam in Hotel Keur.
Van Vrijdag 27 Febr. t.m. Vrijdag
6 Maart, 10:5 uur en 7=11 uur: De
Haarlemse Voorjaarsbeurs voor de
Vrouw in 'het 'Krelage*Huis, Leidse*
vaart te Haarlem.
Woensdag 4 Maart, 8 uur: Openbare
vergadering van het Humanistisch
Verbond in Hotel Keur, Zeestraat.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 28 Febr. 8 uur: Het Rotterd.
Toneel met „De waaierpatience".
Zondag l Maart S uur: Het Rotterd.
Toneel met „Het Hemelbed".
Maandag 2 Maart 8 uur: De Haag*
sche Comedie met „Yerma''.
Dinsdag 3 Maart 8 uur: Italiaanse
'Opera brengt „Lucia di Lammer*
moor".
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ZANDVOORTS E COURANT

Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Langdurige

RAADSZITTING
over belangrijke punten
Dinsdag JJ. kwam de Raad in voltallige vergadering bijeen. Voorzitter, burgemeester mr H. M. v. Fenema sprak onmiddellijk na de opening woorden
vaiv grote erkentelijkheid aan het adres van particulieren en instellingen,
met name het Rode Kruis, de Motorclub „Zandvoort", de padvinders en
padvindsters, voor de betoonde hulp aan de getroffen bevolking van het
watersnood-gebied.
INGEKOMEN STUKKEN:
1. Varslag van de verrichtingen
van het Strandschap Zandvoort over
1952.
Voor kennisgeving aangenomen.
2. Een besluit d.d. 21 Februari '1953
van Ged. Staten van Noordholland
houdende verdaging van de beslissing
omtrent het raadsbesluit van 24 Juni
1952 no. 6, tot vaststelling van hst uitbreidingsplan in onderdelen H.
Voor kennisgeving aangenomen.
'3. Een verzoek -d.d. 13 Febr. 1953
van de heer M. A. van Liefland om
eervol ontslag als onderwijzer aan ds
Karei Doormanschool.
Eervol te verlenen, met Ingang van
asni nader door het College te bepalen
datum.

Rioleringswerken gegund

£en

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Vi élaefe, een. w&efe, 'a

Naar aanleiding van de uitslag van de
op 23 Februari 1953 gehouden' onderOver de toekende; [hartstocht, slechts één, de hartstocht
handse aanbesteding hebben tourgevraag: „Welke drie 'oor de litteratuur".
meester en wethouders besloten de
boeken
zou U meeneNee, de letterkundige fijnproevers
uitvoering van de saneringsweiken
men, als U moest ver- lie snuffelen naar de meest zeldzame
aan de riolering in het dorp op te dratrekken
naar
een
onuitgaafjes,
de huisvrouw die in een
gen aan de laagste inschrijver, de aanbewoond eiland?", zal' ivrij ogenblik haar lectuur weer openiiemer D. R. de Jong te Haarlem, voor
nog wel steeds geen?| Islaat waar de overkokende melk haar
het bedrag van zijn inschrijving ad
overeenstemming be- itot ophouden dwong, de jongeling die
ƒ 77.241,-.
reikt
zijn,
gezien,
het aantal uitgaven 'in gedichtenbundels begint te bladeMet het werk zal onmiddellijk een van de meest uiteenlopende
pluimage ren eni de groep in-foed-lezers, zij zijn
aanvang worden gemaakt.
dat ook dit jaar weer van de persen is alle de bewoners van de wereld van
gekomen. Zolang er op allerlei gebie- het boek.
Vergadering algem. bestuur den nog 'boeken geschreven en gedrukt Een aangename wereld waarin men
worden is er ook nog een uitstekend s naar hartelust kan ronddwalen zonaanleiding om een Boekenweek te der ooit uitgekeken te raken. Immers,
Touring Zandvoort
houden. En dat gebeurt dan ook. Ook door alle tijden heen hebben mensen
Op Vrijdagavond 6 Maart zal ten •dit jaar zijn er voor de oudere en zich, om soms voor de hand liggends
Raadhuize een vergadering worden jeugdige boekenkopers weer geschen- en soms uiterst "duistere redenen, de
gehouden van het Algemeen Bestuur ken beschikbaar. Te beginnen met moeite gegeven, om hun gedachten op
van da Stichting „Touring Zandvoort". morgen staat de psnnevrucht voor een papier te brengen!
De agenda vermeldt o.a.: Vaststelling- korte periode in het middelpunt van
Wat dat .betreft zijn ze tot aan vanvan het werkprogramma voor 1953; de belangstelling. Terecht? Zeer ze- daag de dag nog niets veranderd, al
Huldiging van de heer M. Gatsonides, ber, want het goede boek kan be- lijden de boeken van deze tijd, in overschouwd worden als een belangrijk eenstemming met deze tijd, 'niet zelwinnaar van de rallye Monte Carlo.
De vertegenwoordigers van de pers tegenwicht voor vele- minder verhef- den aan een sombere inslag.
fende zaken waaraan het leven soms
'Maar ook vindt men dan weer de
zijn tevens uitgenodigd.
zo rijk is.
schrijvers die een dergelijke tijdsinEn zeker niet alleen voor de lieden vloed doorbreken en ons weer iets met
Tweede beroep niet aanvaard •die met de 'Franse criticus Sainte- nieuwe mogelijkheden onder ogen
Beuve uitroepen: „Ik heb 'echter één biengien. De wereld van het boek is
Ook het beroep van de Ned. Herv.
immers altijd in beweging.
Gemeente te Zandvoort dat was uitgebracht op Ds J. de Groot uit Apeldoorn is niet aangenomen.

. 4. De eerste en tweede suppletcire
'begroting voor 1952 van het grondbe1drijf.
Accoord.
5. Tweede suppletoire begroting
voor 1953 van de dienst der publieke
werken.
, Accoord.
6. Tweede en derde suppletoire begroting 1952 van het woningbedrijf.
Accoord.
7. Voorstel van 'burgemeester en
wethouders om R. G. Bann'ink en Mej.
H. J. Koper, gerekend "met ingang van
t
l Januari 1953 te bevorderen resp. van
klerk Ie klasse tot adjunct-commies „Excelsior"-nieuws
Onder deze titel zullen dit jaar de
en van klerk tot klerk Ie- klasse 'bij de
De mondaccordeonvereniging „Excel- grootste bïoemenmanifestaties worden
g em s ente-b edr ij ven.
sior" neemt ,op 2de Pinksterdag deel gehoudisni, welke ooit in de BollenAccoord.
georganiseerd zijn.
aan een concours te Hilversum. Als streek
iDe besturen van Flora-Keukenhof
verplicht werk wordt gespeeld „De
—
Centraal
Comité Bioemencorso —
Vogelkoopman" van Carl Zeiler en als hebben gezamenlijk
Punt 8:
handen ineen
vrij nummer „Kaiserwalz" van Joh. geslagen om, speciaal de
voor het buitenStrauss.
Een tweede uitvoering zal in dit sei- land een overweldigende demonstratie
te geven van wat de Bloembollenzoen door allerlei omstandigheden niet streelc
voor schoons aan haar bezoeworden gehouden.
kers
te biedlsn, heeft.
Oud-Sandvoorters afwijzend tegenover herstel van de vroegere toestand. —
Voorts is toesloten de jeugdchib tijDit is een unieke gelegenheid om de
Rijwielpad langs de parkeerstrook: Hoe zal dat gaan in het seizoen
? delijk stop te zetten, maar in Septem- aandacht
van de gehele wereld, te vesber zullen de repetities weer worden tigen op ons
Nederlands bolproduct.
hervat. De goede spelers uit deze afTer gelegenheid van de opening van
Ds- heer SLEGERS zeide zich moeilijk gelegd door gebrek aaji zand. Dit is deling zijn bij de ouderen opgenomen.
het
„International
Flowerfestival" zal
te kunnen verenigen met dit voorstel. dus gebaurd uit economische oveiwein de esrste helft van Maart aan H.M.
Volgers sm-. liggen het rijwielpad en gingen. Wat nu gepasseerd is, is d 3
het voetpad ts dicht bij de waterlijn keerzijde van de medaille. Spr. die B U R G E R L I J K E S T A N D Koningin Juliana ten paleize een blcemenhulde worden aangeboden.
en tevens krijgt het rijwielpad te veel zich min of meer de geestelijke vadsr
20-26 Februari 1953
De voortekenen voor de tentoonstelschtde bij zware regenval, die er al van oplossing I noemde, was er voor
GEBOREN:
Marianne
Johanna
Meeens de oorzaak van was dat een stuk de natuur het werk zoveel mogelijk te ta, d.v. J. Zwemmer en L. Oskam; ling zijn uitermate gunstig. Ook uit
het
buitenland worden nu reeds vele
van dit pad geheel ondermijnd werd. laten doen. Opnemen van de tegels
Cs ligging op "het hogere gedeelte, van het wandelpad dus en wachten, Martin Franciscus, z.v. M. A. Koper blijken van belangstelling ontvanger.
Het streven en de verwachting van
waar, ..thans , hfeit. parkeerterrein, is, tot..er voldoende zand,.is aangestoven en I. M. Castien.
ONDERTROUWD: P. G. Thörig en 'de organisatoren zijn. hierop gericnt
kwam'spr. beter voor.'Maar dit wordt om hst pad weer aan te leggen.
A.
J.
Loos.
•dat tijdens het festival ruim een milblijkbaar niet overwogen door het OolVOORZITTER zeids dat de meeste
GETROUWD: J. F.-Kaspers en H. lioen personen deze streek zal bezcelege. De ervaring is echter zo, dat met oppositie begen het 3de plan bomt van
Baard;
C.
Blokker
en
J.
de
Muinck.
ken en het is alleszins verantwoord te
deze laag gelegen paden dicht aan de ds zijde der oud-Zandvoorters. Maar
OVERLEDEN: G. G. Hulsman, oud veronderstellen dat Zandvoort hïerzee, schaleposten niet kunnen uit- spr. noemde oplossing no. l een volkovan ook een belangrijk gedeelte kan
blijven.
men onaanvaardbaar plan, in de eerste 75 jaar, echtgenoot van J. Siep.
De heer v. d. WERFF was 't geheel plaats om verkeerstechnische redenen.
eens met de heer Slegers en verklaar - He't rrjwielpad langs ds- parkeerstrook
de ach tegen het voorstel om de pa- aanbrengen, zou een aparte draad- Punt 12.
disni weer in de oude vorm en op de afzetting nodig maken. Dit leek spr.
oude plaats fce tierstellen.
juist iets om het toerisme naar Zand(Ds heer KONING merkte op dat vport de nek om te draaien, want wielmen vroeger nooit ongerust was in het rijders, die van het uitzicht over de
dorp wat er. door de storm en zee ver- zee willen genieten, dwingen enkel*
VOORLOPIG NOG IN PORTEFEUILLE - 10 MAART A.S. WEER
nield zou worden aan de kust, omdat honderden meters lang utssen draad
IN DE RAAD.
men wel voor ogen hield zo ver moge- • te fietsen, is niet bepaald uitnodigend!
lijk van de zee af te blijven met bouw- Dit zou een massa goodwill verknoeien.
Het bad belangrijker dan het Restaurant,
Beter nat van buiten
werken. De toedoelde paden liggen wal Tevens zou het een belangrijk gedeelte
dan nat van binnen!
mooi — daar gaat 't niet om — maar van de parkeerstrook wegnemen, terze liggen tevens gevaarlijk. Spr. zou wijl het parkeerprobleem toch al niet
De heer v.d. WERFF betoogde dat tot een rendabele exploitatie van het
het voetpad ter plaatse (tussen pa- gemakkelijk is. Het rijwielpad aan de
viljoen Kiefer-en. de v. Galenstraat) Oostzijde van de rijweg is misschien het Zuiderbad een volksbad zou wor- restaurant aangetoond wordt.
willen laten vervallen, het fietspad t.z.t. te realiseren, maar zo lang de den, maai- zoals de opzet nu is, zal
De heer GOSEN zeide dat het cri(iets hoger gelegen) voor wandelpad onteigeningskwestie met Bloemendaal het voor de gemeente wel eisn „schip terium was: hoeveel geld moet er per
gebruiken en het fietspad boven langs nog1 niet geregeld is, zal hier nfets van bijleg" worden. Dit moet niet een jaar van de gemeente bij. Spr. voelde
gemeente-aangelegenheid worden, al- meer voor een toadinrichting met rijde rijweg willen aanbrengen, langs ds van kunnen komien. Ü—
parkeerstrook dus Dan krijgt men 2
Zouden wij retireren — aldus spr.— dus spr. Het toad-Zuid van tegenwoor- wielstalling.
meter grond vrij, die weer in .een nor- dan is liet niet te voorzien wat er zal dig was hem goed genoeg.
De heer KONING dacht dat het onDe heer SLEGERS vond het een
male helling kan gebracht worden- gebeuren, wanneer er weer een dergevoor een exploitant zou zijn
naar het strand.
lijke storm, gepaard met springvloed goed plan en het trok hem ook wel mogelijk
hier uit te komen. Spr. verklaarde zich
De heer TATES was ook van oor- zou optreden. Dan komt de boulevard, aan. dat er in de toekomst een be- overigens
tegen het gehele vorstel.
deel dat mieni op de zeereep liever niet die nu nog gespaard is gebleven, di- hoorlijke toadinrichting verschijnt,
De heer MOLL vroeg of er al een
be veel moet bouwen en aanleggen. rect in gevaar." Dit zou een nieuwe waarin de mensen tegen eiem behoor- pachter
was
Doch hij vond het niet verantwoord aanval op het resterende gedeelte be- lijke prrjs van de zee kunnen genieten.
De heer SLEGERS zeide het te behet rijwielpad langs de parkeerstrook tskenen. Daarom is algeheel herstel Hoewel in dit voorstel een gecombi- treuren,
als er niets van de plannen
te laten lopen. Dit zou op drukke da- van de oude toestand een. ei&<En wat neerde aanbesteding — dat wil zeg- terecht zou
komien, maari een tweegen — vooral tydens evenementen cp van zeep groot belang is: Uit de rede- geii voor de badinriehting en het res- ledige aanbesteding
achtte hij zeer wel
het circuit — groot gevaar kunnen op- voering, die de minister-president en- taurant — wordt aanbevolen, verzocht mogelijk.
leveren. 'Zou er wellicht een mogelijk- kele weken, geleden hield over de re- spr. toch om aan het verlangen van
heid zijn, het fietspad aan de Oostzij- geling der stormschaden en de ver- de Commissie van de bedrijven te volHet voorstel werd aangehouden tot
de van de rijweg aan te brengen?
goedingen door toet Rijk, heeft spr. de doen, door een tweeledige aanbesteding de volgende raadszitting (10 Maart
De heer v. KUTJK zeide dat hem zekerheid gekregen dat buitemvater- te houden.
a.s.) Inmiddels zal het College contact
De heer v. KUIJK vond het Zuider- opnemen met Prof. 'Zwiers en deze
niets bektend was omtrent water-over- keringen Integraal zullen worden verlast op het fietspad. Dit achtte spr. goed. Wij mogen de duinen hier toch bad wel degelijk een gemeente-aange- mededeling doen dat het merendee:
legenheid
en zeide een warm voor- van de Raad een tweeledige aanbesteeen argument, dat niet zo erg klemt. wel een buitenwaterkering van de eerSpr. wilde liever biji het zoeken naar ste crde noemen! aldus spr. Er kan stander van dit voorstel te 2ijn, on- ding wenst.
oplossingen niet.... Oostwaarts gaan! ook niet overwogen worden om een danks het feit dat de kwestie nu 170
(De hilariteit, die op deze woorden deel van het rijwielpad Oostelijk van duizend gulden kost. (Oorspronkelijk
volgde, bewees dat de aanwezigen ga- ds rijweg aan te leggen. Dit zou le- was"/ 150.000,- toegestaan). Spr. twijvoel 'hadden
voor de „dubbelzinnig- vensgevaarlijke kruisingen met de felde echter aan de mogelijkheid van
heid" van1 dit grapje!)
auta-weg opleveren. De verzakking bij goede exploitatie van het restaurant.
De zee neemt, maar geeft ook, aldus zware regenval achtbe spr. niet van
De heei- WEBER zeide het een tespr. en het zand stuift toch ook weer zo'n groot bezwaar. Dit is een ver- genvaller te vinden dat het nieuw op
te richten bad zo duur kwam. Vroeger
aan. Oplossing No. 3 (herstel van ds schijnsel, dat overal kan optreden.
oude toestand) leek spr. verreweg de
Weth. KERKMAN was van mening was de inrichting niet zo duur. Spr.
öeste.
stond
ook zeer sceptisch tegenover de De heer M. Abd-el-Rahman Koppe,
dat er thans niet zo dicht — althans
Da neer WEBER was voor oplossing niet onverantwoordelijk dicht — bij exploitatie, van het restaurant, waar- Duitser van geboorte, hield voor een
No. l (afwachten tot er voldoende de zee wordt gebouwd. Vroeger heb- van het geenszins zeker was dat de veertiental 'belangstellenden een lezing
zand is aangestoven en het huidige ben er wel gebouwen gestaan, die — toekomstige pachter daar wel een bo- over de Islam.
rijwielpaidi tijdelijk tot wandelpad be- indien ze op l Februari j.l. daar nog terham in zal vindem. Spr. vroeg of
Deze uiteenzetting bestond in het op
stemmen). Voor het herstel van de aanwezig waren — geheel of gedeelte- het restaurant wel noodzakelijk is.
dorre toon voorlezen van een aantal
'oude toestand is 12.000 m3 zand nodig Irjk zouden aijn weggespoeld. Deze
De heer TATES verzocht — evenals getypte vellen, doorspekt met al of
en de eerste oplossing is bpvsr.dien keer zijn er wel zeer bijzondere om- de heer SLEGERS — een, 2-ledige niet vertaalde gedeelten uit de Koran
voordeliger.
standigheden in 'het spel geweest. Er aanbesteding.
en citaten van Westerse Oriëntalisten
De heer DIEMER vond de afschei- is niet eens eb geweest, tijdens die
VOORZITTER vond de woorden van en Historici.
ding van het rijwielpad door palen aan stormnacht!
heer v. d. WERFF wel erg somber en
Het sterke buitenlandse accent
de zeezrjde wel een bezwaar.
Weth. SLAGVELD vond de voor- was van oordeel dat een nieuwe bad- waarmee dit alles werd voorgedragen
De heer MOLL zeide dat niemand standers van plan 3 „hardleers", maar inriehting een eis des tijds was. Een droeg er niet toe bij de duidelijkheid
nog. gesproken had over oplossing No. hij bedoelde 't niet onvriendelijk, zei hij. twee-ledige, aanbesteding is echter ervan te verhogen. Tevtens liet de heer
2 (heit tijdelijk versmallen van toet De heer. SLEGERS vond, dat de ad- technisch niet mogelijk.
Koppe zich ertoe verleiden enige noghuidige wandelpad van 3.60 m tot 2.85 viezen van Zandvoorters. die enige erWeth. KERKMAN viel de Voorzit- al g-sperde beschuldigingen aan het
m. Dan moet er aan de reep een hae- varing hebben met de zee en storm, ter bij en betoogde dat het splitsen adres van de belijders der Christelijke
van de aanbesteding de omvang van godsdiensten te lanceren. De mens in
veelheid zand van 9000 m3 worden ge- niet hoog genoeg werden geschat.
stort). Spr. was voor deze oplossing.
Bij de stemming werd plan No. 3 >det Rijksbijdrage in het geding kan West-Europa zou min of meer de wil'De heer LINDEMAN behoorde tot (voorsbel van het College) met S-7 brengen.
den benaderen en de Westerse landen
•de voorstanders van oplossing 3. Her- verworpen en plan No. 1. aangenomen.
De heer LINDEMAN vond de her- werden beticht van hebzucht en chaustel, zonder verandering van de oorTevens werd aangenomen:
bouw van het Zuiderbad een der be- vinisme. Het enige medicijn daarvoor
Het opnieuw plaatsen van de afras- lantgrijkst'e voorstellen, welke na de was de Islam.
spronkelrjke toestand is verkieselrjker
<Jan allerlei veranderingen. Oplossing tering langs de voet van de reep; het oorlog ter tafel zrjn gekomen. Zelfs al - Brj informatie onzerzijds bleek dat
no. l geeft wellicht iets minder risico's. herstellen van 25 strandafgangen; de zou de gemeente er wat brj anoeten de advertentie betreffende deze lezing
"Wethouder SLAGVELD bracht de herbouw en het herstel van toiletge- leggen, dan nóg is de herbouw verant- als 'zou deze georganiseerd zrjn door
totstandkoming van de huidige boule- •bouwtjes op het tlentenstrand en het woord. Spr. zou gaarne van deskundige „Pakistaanse religieuse organisatie"
vard ia '48 in herinnering. Toen werd ter plaatse aanleggen van de gedeel- zijde, b.v. de Horeca, een advies aan 'misleidend was, daar deze avond op
net rijwielpad ter plaatse zo laag aan- telijk weggeslagen waterleiding.
de Raad zien, waarin de mogelijkheid initiatief ber.ustte van een heer uit

Het „International Fïowerfestival"

HERSTEL i STORMSCHADE

HERBOUW „ZUIDERBAD"

tegemoet zien.
Als het in de Bollenstreek reg-snt, zal
het in onze badplaats wellicht druppelen.
DE FLORA
Deze tentoonstelling die zijn voltooiing
nadert wordt opgebouwd nabij „Groenendaal".
Er zijn vier grote parkeerplaatsen in
de onmiddellijke omgeving aangelegd
die plaats bieden aan 5000 auto's en
400 autobussen om van de vele fietsen
nog maar niet te spreken.
Twee ingangen leiden naar het tentoonstellingsterrein: de hoofdingang
is nabij de Mplenbrug, bij het zo bekisnde „Molentje" van Groenendaal en
de tweede ingang is aan d& Herenweg, waar ten behoeve van de bezoekers een grote luchtbrug over de Rijksstraatweg is gebouwd.
Er sullen rechtstreekse busverbmdingen zijn tussen de „Flora" en de
stations van Haarlem en Heemstede.
Er worden tien a twaalf topdagen verwacht waarin het Heemsteedse Folitiekorps versterkt zal worden met 80 man
Rijkspolitie en 5 mitoilofoonwagens van
de Politieverbindmgsdi'enst uit Utrecht.
DE KEUKENHOF
Evenals vorig jaar zal ook nu weer de
Schutspatrones van de Keukenhof.
Jacoba van Beieren aanwezig zijn.
Zij zal haar intocht beginnen in
Amsterdam, waar zij door burgemeester d'Ailly zal worden ontvangen.
In. tegenstelling met de Flora zal de
Keukenhof alleen bolgewassen exposeren, terwijl tevens wederom een belamgrijke plaats is ingeruimd voor de
Beeldende Kunst.
De samienwerking tussen Flora en
Keukenhof is uitstekend, wat tot
uiting komt doordat op 'beide tentoonstellingen een aansporing geplaatst zal
worden om ook de zusbertentoonstelling te bezoeken.
HET BLOEMENCORSO
Het bloemencorso zal dit jaar, indien
het weer meewerkt, worden' gehouden,
op 18 April. Het te rijden traject zal
ongeveer 15 km lang zijn, zodat er
voor de toeschouwer ruimschoots gelegenheid zal zijn van dit unieks
schouwspel te genietien, in de stoet
zal o.a. een praalwagen meerijden, die
uitbeelding moet geven aan het „International Flowerfestival".
HET GEZAMENLIJKE DOEL
Het gezamenlijke doel dat door de besturen van bovengenoemde organisaties voor ogen wordt gehouden is:
De bloembollenstreek met al haar
schoonheid in de 'bloeitijd zowel bij 't
Nederlandse als 't buitenlandse pu'bliek meer bekend te doen worden.
G.H.

Lezing over Islam
Arabië die tijdelijk in Zandvoort verblijf houdt.
(Naderhand werd echter weer bekend dat in Zandvoort een uitnodiging
werd ontvangen van de organisatie
„Sheikh Mian Mohammad Trust", Islam Mission Holland).
Doordat het betoog alle overtuiging
en bezieling miste, slaagde de- heer
Koppe er niet in zijn gehoor te boeien.
Vooral zijn houding tijdens de- debatten die na een korte pauze volgden,
maakten een. zeer onprettige indruk.
G.H.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
berijdbaar
l •Mrt

4.1911.3016.2923.30 8.30-14.30

2 Mrt 4.48 12.00 16.53 24.00 9.00-15.00
3 Mrt 5.12 12:30 17.21 0.30 9.30-15.30
4 Mrt
5.40 12.45 17.51 1.00 10.00-16.00
5 Mrt 6.10 13.00 18.22 1.30 10.15-16.15
6 Mrt 6.42 13.3018.59 2.00 10.45-17.00
7 Mrt 7.19 14.15 19.40 2.30 11.15-17.45
Samengesteld door P, v.d. Mije KCzn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
KOSTELOZE INENTING
TEGEN POKKEN
Burgemeester en Wethouders van
Zanavoort maken ingevolge art. 8 van
de Inentmgswet 1939 bekend, dat op
Zaterdag 7 Maart a.s. gelegenheid zal
bestaan tot kosteloze inenting of hermenting tegen pokken op nagemelde
tijd en plaats: in het Consultatiebureau aan de Poststraat -alhier, des
nam. 3 uur.
Het verdient aanbeveling, behoudens 'bijzondere omstandigheden, alleen kinderen beneden de leeftijd van
twee jaren te laten, inenten.
Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst..
Verzocht wordt trouwboekjes van de
ouders of geboortebewyzen van de
kinderen mede te brengen.
Zandvoort, 23 Februari 1953.
Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
'De Burgemeester, VAN FENEMA.
De Secretaris, W. BOSMAN.
BEKENDMAKING
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat van
2 Maart 1953 af gedurende veertien
dagen voor een ieder op de secretarieter inzage ligt het partiële uitbreidingsplan D3 („Kostverloren"), vastgesteld bij besluit van de raad van 24
Februari 1953 nr. 9.
•Binnen 6 weken na afloop van de
termijn van terinzageleggmg kunnen
belanghebbenden, die ach met bezwaren tot de raad hebben gewend bij
Gedeputeerde Staten van Noordholland bezwaren tegien het plan indienen.
Zandvoort, 25 Februari 1953.
Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.

Jaarvergadering O.S.S.

'

Maandagavond 23 Februari j.l. vond
in gebouw „Ons Huis" de 49e jaarvergadering van O.S.S. plaats.
Voorzitter J. H. B. Brink hield een
uitvoerige inleiding, waarin .hij om.
wees op het nut van de lichamelijke
opvoeding in de ruimste zin des
woords en het streven om het technisch peil- over de gehele linie hoger
op te voeren.
Voorts herdacht hij de slachtoffers
van de watersnoodramp en wekte de
aanwezigen op ook het plan van de
K.T.K. te steunen om de getroffen
gymnastiekverenigingen
te -helpen bij
het aanschaffen van1 de nodige materialen.
Bovendien deed hij een krachtige
oproep om ten, volle mede te weiken
b\j de voorbereiding van het 50-jarig
bestaan, dat in 1954 zal worden, gevierd en. waaraan, volgens de plannen,
ook door de leden van jong tot "oud
daadwerkelijk zal worden deelgenomen. .
^ A.
Het jaarverslag van de secretaris
werd goedgekeurd, terwijl dat van de
penningmeester, na enkele opmerkingen, eveneens werd aanvaard.
Het toestuur onderging - geen wijzi'ging, daar de periodiek aftredende dames E. Veltkamp en J. Best en de heer
A. van Duin bij acclamatie werden
herkozen.
In de gymnastiekeommissie werd
mej. Z. Klap in de plaats van >de' Keer
J. Smit gekozen, in de volleyball-commissie werd de heer N. Pimentel voor
de nieuwelingen opgenomen, de handbalcommissie werd geheel herkozen,
terwijl de athletiek-commissie werd
vernieuwd
en nu bestaat uit de heren
;
H. Gansner, G. Halderman en M. Wardenier.
Geruime tijd werd gedebatteerd
over het "technisch programma 1953.
Tenslotte werd overeengekomen, dat
de propagandacommissie nader met d s
technische commissie over optreden
naar buiten, van gedachten zal wisselen.'
Bij de bespreking over de plannen
voor de herdenking van het 50-jarig
bestaan maakte de voorzitter het voorlopig opgesteld programma bekend,
doch wees erop, dat volledige uitvoering slechts mogelijk zal zijn, indien
voldoende financiën hiervoor verkregen kunnen: worden. In aansluiting
hierop kon de vergadering zich er in
principe mee verenigen om gedurende
één jaar door alle leden een extra bijdrage te doen betalen.
De door het bestuur aangezochte
feestcommissie werd aanvaard, eodat
volgende week de installatie hiervan
kan plaats vinden.
Bij de rondvraag meldde zich een
twaalftal leden als afgevaardigden
voor de K.TJC.-jaarvergadering van 7
Maart, terwijl voor de landenwedstrijd
Bazel-Nederland alsnog kaarten werden aangevraagd.

Vrouwenmiddag N.P.B.

i

Op de Vrouwenrniddag van de N.P.B.,
gehouden op Donderdag 26 Februari
j.l. in de Brugstraat, hield Mej. Zwets
uit Amsterdam een interessante causerie over „Huisbezoek". Vooral voor
de dames van „Vrouwenhulp" die hier
op dat gebied al zoveel nuttig werk
verrichten was het wel prettig uit de
. mond van een geschoolde kracht iets
meer over dit mooie maar moeilijke
werk te horen.
Vooral uit de levendige discussies
bleek wel dat met dit onderwerp eten.
goede 'keuze voor een Vrouwenmiddag
was gemaakt.
G.H.

WEL BOXEN, GEEN BOXEN...
Punt 9 — Nogmaals de Boxengarages in het Wilhclminapark,
Bezwaarschriften, Verzoekschriften.
De heer Koning: „Kinderen en
zelfs mensen, lopen gevaar!"
Als de boxen maar geen pakhuizen worden!
De heer GOSEN verzette zich tegen
de idee ter plaatse toch weer boxen
voor auto's te laten bouwen. Spr.
vreesde dat daar een toestand van onrust zou worden .geschapen, mede door
de aanwezigheid van een benzinepomp
die daar ook wel zal komen. Zou het
onderhavige terrein geen andere bestemming kunnen krijgen, b.v. voor
het 'aanleggen van tennisbanen? En
anders zou 'de eigenaar verplicht moeten worden het terrein geheel af te
sluiten, zodat er geen vuil meer gestort kan worden.
'De heer SLEGERS vond het niet zo
bezwaarlijk dat daar boxen worden
gebouwd. Het terrein moet toch een
bestemming krijgen", want het stelselmatig neerwerpen van vuil ter plaates
is ook uit den boze.
De heer KONING vond de boxen
juist erg geschikt in genoemde wijk.
Het voor de huizen parkeren van
auto's is gevaarlijk, omdat achter iedere auto een kind vandaan kan komen, of zelfs een mens! zeifle spr.
Geef die bewoners hun boxen! rassEde
spr. die van oordeel was dat hiermede
tevens de werkgelegenheid werd verruimd.
- .
De heer TATES belichtte de gecompliceerdheid van dit voorstel, dat nu
reeds voor de derde maal in de Raad
komt: 27 Juni 1950 in de Raad — niet
goedgekeurd door" Ged. Staten — 26
Febr. 1952 opnieuw in de Raad (plan
D), waarbij ook weer de boxengarages
werden opgenomen. Omwonenden dienen een bezwaarschrift in tegen deze
garage-boxen, — het voorstel wordt
terugverwezen naar B. en W. met het
verzoek een andere bestemming aan
het terrein te geven. — Op 27 Mei '52
wordt het partiële uitbreidingsplan Dl
vastgesteld, waarbij aan het terrein
weer de oorspronkelijke bestemming
van tuinen en erven wordt gegeven.
Nu is er weer een verzoekschrift binnengekomen van een 40-tal omwonenden om toch maar weer vergunning

te verlenen tot de bouw van de boxen.
Daarna (l Dec. 1952) was een-'nieuw
uitbreidingsplan (D3) vier weken.lang
ter inzage. In dit plan waren weer. de
boxen verwerkt. 'Hiertegen werd een
bezwaarschrift ingediend, ondertekend door J. W. Brugman c.s.
Spreker kon zich niet verenigen met
het voorstel van het College om toch
de boxen te laten bouwen.
Mevr. MOL-V. BKT.J .EN vond het
nogal loslopen met dat rust verstoren.
Als de mensen, die daar wonen een
auto willen hebben, moeten ze 'm ook
daar maar opbergen. Of moeten ale
wagens soms naar de buurt waar ds
mensen geen auto's houden?!
De heer DIEMER vond de boffin
een pracht gelegenheid om te voorkomen dat de mensen hun auto's maar
voor hun huis laten staan.
De heer MO3JL zeide dat bijna ie•dere vertegenwoordiger een auto heeft.
De boxen waren heel geschikt, maar
er moest geen benzinepomp komte».
De heer LINDEMAN was geen voorstander van de boxen, maar van de
andere kant dreigt er thans een/ onbilhjkheid te geschieden tegenover'de
eigenaar van de grond, die momenteel
niet verkoopbaar is. Spr. wilde dan ook
wel dat het gebruik van de boxen beperkt bleef tot hen, die daar wonen. Er
zou zeker geen toestand mogen worden geschapen, die van deze boxen een
middel maken tot uitoefening van een
bedrijf.
De heer v.d. WERFF zeide dat de
practijk wel had geleerd dat van deze
boxen bijna altijd bergruimte wordt
gemaakt. Spr. zou dit zeer betreuren
in deze omgeving.
VOORZITTER merkte op dat de beduchtheid van de tegenstanders van
dit voorstel culmineert in de „bedrijfsvorming" in de boxen. Spr. kon al 5e
opposanten geruststellen: bedrijven
komen er niet, ook geen benzinepomp!
Wath. KERKMAN zeide nog dat er
slechts één garantie is voor het voprkomen van bedrijfsvorming: de winkel- en 'bednjfsverordiendng.
Weth. SLAGVELD verklaarde zich
tegen het voorstel.
Tenslotte werd met 8-5 besloten het
uitbreidingsplan D3 vast ts stellen, het
bezwaarschrift-Brugman
ongegrond
te-verklaren en de bepaling te maken
dat de garage-boxen uitsluitend mogen
gebruikt worden voor particulieren,-die
hun eigen auto willen stallen. - -

Punt 7:

OUDE BEZWAREN
tegen gebeurtenissen op

gemeentelijk Garavantorrein
Kampleider mag winkelier zijn. — Leveranciers geweerd uit het kamp. -,
Van een Fransman?, die z'n klapstoeltje niet kreegr....
•
•• De heer WEBER zeide dat er in de
exploitatiej-opzet ïari "het'-caxavankainjD
het woord .winkel was gebruikt" Spi\
vroeg of de" exploitant van het kamp
wel de nodige bevoegdheden had' en
beschikte ,over warenkennis, vakbekwaamheid en het middenstandsdiplama. Spr. had critiek op het feit dat
in. de toekomst niet meer van winkeliers, doch van grossiers wordt betrqkken. De leider van dit jkamp matigt
-zich ook wel eens wat aan7 zo 'zeide
spr., zoals b.v. het toegang- weigeren
van leveranciers uit het dorp, waar
b'ewoners, van h'et- kamp iets gekocht
hebben. Spr. vond dat de bewoners
van het caravankamp het recht hebben gekochte artikelen bezorgd te krijgism. Het is eens gebeurd dat een jongen van een vishandelaar eerst goed
moest uitkijken waar de kampleider
was en toen pas naar de caravan durfde, waar hij gauw z'n vis afleverde.
Toen de leider de jongen zag, kreeg
de laatste een geweldige afblaffer.
De heer SLEGERS uitte zich in ongeveer dezelfde geest en vond dat d-s
kampleider geen recht had om leveranciers de toegang te weigeren.
De heer TATES *merkte op dat het
caravancamp gesticht was in het belang van de mensen, die er gebruik van
maken em van Zandvoort. Er zijn vanzelfsprekend kosten gemaakt, maar
werd er toen gezegd: de 'Zandvoortse
middenstand profiteert er van! Spr.
zou graag zien dat excessen achterwege blijven bij dit kamp. Hij vroeg
het College toe te aien dat de goede
gang van zaken gehandhaafd blijft in
dit kamp. De pachter moet daar niet
allerlei artikelen kunnen verkopen,
meende spr. ledere winkelier heeft 't
recht bij bewoners van het kamp te
komen horen en de gekochte artikelen
te bezorgen.
De heer v. d. WERFF was het gedeeitelijk eens met de heer Weber.
Spr. vond wel dat de winkeliers niet
mochten worden geweerd.
Mevr. MOL-v. BELLEN had niets

tegen de inrichting van een clubhuis,
•als -de-verkoop, daar .beperkt,Weef ,tot.
kôfïiêT thee," kogelflesjes'" e.d/ Dit' "£al
wél in overeenstemming zijn „met de
eisen, welke aan cantines worden gèlsteld. Maar de heer v. Bresmen moet
niet verder willen gaan en geen dictator worden!
De heer KONING zeide dat toiem de.
heer v. Breemen dit kamp pachtte, hij
niets gelezen had over diens-vrouw. Is
dat de gewoonte bij dit soort dingen,
dat de vrouw er. bij komt?! Spr. vroeg
zich ook af of het met de- papieren
van de pachteii-wel in orde is. De riiiddenstanders in het dorp lijden schade,
doordat toij grossiers wordt ingekocht.
De pachter maakt er zo een bedrijf
van. Als dit zo moet blijven, is spr.
tégen dit voorstel.
VOORZITTER deelde mede dat de
h'eer v. Breemen beschikt over de nodige vergunningen i.z. de vestigingswet. Een kampgelegenheid moet kunniem beschikken over een cantine; dit
is een normale eis van service. Dit wil
echter geenszins zeggen•• dat alles daar
mag verkocht worden.
Wat het bezorgen door de winkeliers
betreft, was spr. het in 'beginsel met
de woordvoerders, 'die hiervoor hadden, gepleit, eens. Als iets in het dorp
wordt gekocht, dan moet dat natuurlijk in het kamp kunnen bezorgd wofden. Voorzover hier drastisch" is opgetreden tegen leveranciers, wil spr. die
wel eens onderzoeken.
De heer TATES uitte nog zijn bezorgd'heid' over de winkel (c.q. cantine) van1 het kamp. Wanneer hier geen
paal en perk aan wordt' gesteld, kan
(Adv.)

Het neusje van de zalm ...
En niet duurder dan andere.

Punt 13.

Uitbreiding
algemene begraafplaats
Mevr. MOL-v. BELLEN zei: „Gelukkig, nu krijgen we een aula."
De heer v.d. WERFF begreep niet
waar dat crediet van ƒ 6500,- voor nodig is, als het werk toch door eigen
personeel van Publ. Werken wordt uitgevoerd.
, ,
De heer GOSEN vond het voorstel
w-it prematuur, .want er ,is no,g voor
tien jaar grafruimte in voorraa'd.
De heer LINDEMAN noemde hst gevraagde crediet (ƒ 6500,-) een „burgermans-salans" eni vroeg of de kosten niet wat te drukken waren.
De heer KONING v/as eveneens van
mening dat er geen reden voor haast
was. - . •
De heer v. KUTJK sprak als zijn mening uit dat de aula tot stand moest
worden gebracht in de uitgebrsirïe begraafplaats.
De heer SLEGERS achtte de kosten
ook vrij hoog.
Weth. KERKMAN verdedigde het
voorstel.
Het voorstel werd aangenomen en
het crediet voor de kosten, van de
voorbereidende . werkzaamheden ad
f 6500,- verstrekt.

het trekkerskamp „de Branding''"volgend jaar ook een winkel'hebben en
wanneer geen garantie wordt gegeverJ
van de-zijde van het College om dezagang van zaken te beperken, dan zal
spr. in de toekomst tegen alles zijny
wat het caravancamp betreft.' Hier
dreigt het gevaar dat — met medewerking van de gemeente — een concurrent voor de middenstanders wordt
bevoordeeld.
_ Mevr. MOL-v. BELLEN zeide dat
als de papieren iri orde zijn "van de
heer v. Breemen, dit ongetwijfeld is
geschied met inschakeling van de Kamer v. Koophandel. Dan moet de Raad
zich ook niet meer 't hoofd breken'
over deze cantine, want dan is dat
volkomen wettig.
De heer MOLL zeide dat met deze
gang van zaken, de middenstand er
geen voordeel aan heeft. Spr. was er
tegen de heer vt BreeMen té verstrekkende bevoegdheden, voor wat 'de verkoop van artikelen betreft, te geveii.
De heer SLEGERS merkte op dat
hst College rekening diende te hóuden met het gevoelen vanide Raad-en
spr. wilde het contract met de pachter nader preciseren op het punt van
de verkoop van winkel-artikelen.
Weth. KERKMAN vond dat men„de zaak" wat overdreef. Het verbruik
in het kamp is zo minimaal, dat men
helemaal niet moet spreken van winkel. Bovendien 'iieeft de heer v. Breemen in het seizoen wel wat anders ts
doen dan-in z'n~,,winkel" staan te :verkopen! En overigens is de heer van
'Breemen toch ^ook een inwoner van
Zandvoort"...'. ;feiumiddenstander;;
die'
J
geldige papieren heeft! ' s
''
Weth. SLAGVELD gaf.de- verzekering dat deze -kwestie uitvoerig is besproken in de Commissie voor middenstandszaken van.de Kamer y. Koophandel, waar spr. zitting 'in heeft. En
tevens in de Commissie"Vestigingswet
kleinbedrijf is 'de zaak.'terdege'onder'
de loupe genomTen: De adviezen waren
onverdeeld gunstig.
. - - 'J
VOORZITTER zeide dat er een'aanmerkelijk verschil-bestaat tussen de
opzet van het trekkerskamp~„De Branding" en dit cararancamp. „De Branding" is een ^specifiek doortrekkerskamp, waar het niet wenselijk zcu zijn
een verkoopgelegenheid. voor de kampteider te stichten.
De heer WEBER zeide dat de-financiële -opzet spreekt over grotere winst
bij het betrekken van grossiers. 1 Dit
was volgens spr. een uitdrukking, die
meer de klemtoon legt op het voordeel
van de pachter, dan op de- service, die
geboden zou worden. Spr. kende eien,
geval, " waarbij een klapstoeltje,' dat
door een ,Fransman was gekocht, niet
bezorgd mocht.worden. Spr. is op dit
punt geenszins gerust gesteld door het
College.
" ..
De VOORZITTER, (bijgestaan dóór
weth. Kerkman) herhaalt zijn duidehjke opvatting," dat het afleveren"Van
gekochte goederen te allen tijde moet
toegestaan worden.
De heer TATES "vroeg een afschrift
van de lijst van goederen', welke in''t
kamp verkocht mogen, 'wordien,- aan de
Raad ter inzage.te geven.
Het voorstel (bouw vari een „tweede
toiletgebouwtje en enkele, andere voorzieningen — crediet "ƒ 7500 — en verlenging van het huurcontract tot l
Januari 1963) 'werd tenslotte met 9-4
aangenomen. ;
Tegen: de heren Weber, Moll, Tates
en Koning.
'

De avontuurlijke reis

' "
ALARM
Potter had een- aanstelling als con- eierge gekregen. En hij was in z'n
nopj'es. Dat mocht ook-wel, want het
terrein zijner werkzaamheden . betrof ,
een bankinstelling. Potter zou derhalve 's nachts — als iedertien slaapt —
op de centen moeten passen.-Dat geeft
een man een blij gevoel van verantwoordehjkheid, een gevoel, waarover
men toch niet te licht moet denken.
Potter ging kennis maken. Niet 20,
zeer met de mensen van de bank,
maar 'met het huis, waar hij in zou komen te wonen. Daarom had. hij bij
deze gelegenheid zijn vrouw meegebracht. die op dit „uitje" stond. Om
gedetailleerde technische adviezen —
de woninginrichting betreffende — te
geven. Voelt u wel. Iedereen was opgetogen. ODe Potters
over 'de woning en de bankhereri over
de Potters. En de enige-schaduw, die
over deze wel zeer blijde dag viel, was"
de opmerking van mevrouw Potter, dis
de grote alarmschei .boven het Potter-.»
lïjke bed bepaald eng vond. Nu was,'t
ook geen fris gezicht: een koel en afstoter.d — om niet te zeggen bizar
koperen oog boven de lits jumeaux.
Nee, mevrouw Potter had beslist geIrjk. Het gaf 't slaapvertrek een vleug
onvriendelijkheid. En dat mag "toch
niet.
,
^
Maar ja, dat koperen oog zag er wel
naar uit, dat 't van plan was aan de
muur te blijven zitten kijken.
Mevrouw Potter werd nog heviger
geschokt: in de "hoek bij het bed stond
een gummiknuppel van veertig centimeter lengbe. Dat was niet alleen eng,
maar in hoge mate ongewenst in esr;
slaapvertrek. De mijnheer, die het huis
en z'n" eigenaardigheden liet zien,
haastte zich tekst eri "Uitleg te geven
van de aanwezigheid van koperen oog
en gumimkBuppel. Het oog was 'n eenvoudige alarmschel-installatie (móet
u maar zien in de kluis) en de gum-'
miknuppel was eigenlijk een verlengstuk van het alarmsysteem. Zo iets als
„de laatste fase".
.Waarom een gummiknuppel'.en geen
revolver? "Tja — een inbreker, die een
tik op z'n hoofd heeft gekregen met
zo'n stokje, heeft 80% kans >dat" ffij"~
blijft leven. En dat is de bedoeling.
Z'elfs voor een" inbreker.'Maar wordt ~
z'n hersenpan voorzien van- een. klein •
gaatje, dan is die kans veel kleiner.
En een "dode. inbreker geeft een hoop
juridische rompslomp. Een • inbreker,
die desnoods een schedelbasisfractuur
heeft, wordt meestal ^aangezien voor
iemand, die door eigen schuld in zulk
een zorgwekkende positie kwam. De
.rechter-is bereid tegen de man, die de
gummistok hanteerde, te glimlachen:
Keurig gedaan man
--mooi op de
duiten gepast. — Is de inbreker bnlierstelbaar lek geschoten, dan fronst het
gerecht- z'n voorhoofd en vraagt: Was
dat nu nodig?
v
Mevrouw Potter zette het zwarte
wapen in de kast, vóór ze met de heren. meeging naar beneden om i de,
,alarm-installatieV nader te bekijken."'t Was heel eenvoudig: Palletje hier.
-handle daar,_wieltje,zus, wieltje zo.
Afstellen gebeurt zo. Komt er nu een'
mens of dier of ander voorwerp 3ôof*
déze jdeur.jdan^Jjegint de.;bel te 'bellen.
Luistert u maar: '
-"*'*• "" • '•<Boven, in de slaapkamer begon het
vreselijke koperen oog te keer te'gaan. J
Foei, wat een geluld.
' ' "
U kunt 'm ook. laten repeteren of
op, ee'rj bepaalde iiyd 'laten "schellen.Dat-gaat dan zo: WieltjVhier. moer-'
tje'daar, cijferschijf "zus, handle'zo.-''
Pijn. -'t Was heel,eenvoudig: Dank u
wel.
' -- •-•< --:: .- -

- ~'-

: -o-

De eerste nacht had -z'n mededôgend
duister over een hoop moeizaam geir.staj.leer gelegd. De Botters sliepen
een zeer rechtvaardige" slaap. ~ ' Twee uur: Het oog boven het bed
begon. met een akelig en onheilspellend. holklmkend geluid te'bellen. Dé
Potters namen niet één, maar twee
schrik-seconden. Toem reageerden ze.
Hij liet zich uit bed vallen, zocht bril,
die .kletterend van het - -nachtkastje
viel, -greep naar de gummistok,. ,diè» er
niet was en liep tegen dé vaste wastafel. — Au — o — zet dat ding af!
Het oog kermde omstandig.
Zij dook dien "onder de dekens en
stotterde: — In
dd. .e k. .k. .kast!
(De gummistok.).
"" "
En toen: — O, Frans — als ze.je
maar- niets doen. Zij huilde en htf
zocht stommelend z'n weg naar~beneden, bij iedere trede met-de gummïstok op de trapleuning slaand:, ik kom
er aan, vlucht asjeblieft!"Hét oog bleef
kwaadaardig bellen. Toestanden, hoor.
Er waren geen inbrekers. Het eenvoudige systeem was niet goed afgeste-ld. En het oog had overeenkomstig
de stand van schijf, wieltjes," pallen,
schroeven en - moeren, z'n plicht gedaan.
En mevrouw Potter vond mijnheer
Potter een held.
MÓMUS.

Piano-recital -

, . ' ' -

In thater Monopole wordt Donderdagavond 5 Maart een piano-recital gegeven door de pianist Iskar Aribo.
O.m. staan werken op het programma van Chopin, Beethoven, Rachmaninoff en Debussy.
Brj dit concert, dat deel uitmaakt
van de serie kunstavonden, georganiseerd door 't Helm, zal tevens een toelichting worden gegeven.

Gevonden voorwerpen

Vrouwen wereldgebedsdag
't Comité ''Zandvoort van de Vrouwen
Wereldgebedsdag meldt ons:
Ook in ons dorp werd, als in zovele
dorpen en steden in ons land en daarbuiten. op Vrijdag 20 Februari een
gebedsure voor en door vrouwen, van
allerlei richting, gehouden.
De Gereformeerde kerk aan de JuHanaweg was vol, toen de dienst een
aanvang nam. De liturgie werd door
alle aanwezigen in stille aandacht
doorleefd). Mat dankbaarheid ziet 't
comité op deze avond terug en hoopt,
dat 't volgend jaar nog meerderen, de
'band, die op dez-e wijze gelegd wordt,
zullen helpen versterken.

Mensen en zaken

55. De -vorstin ontving hen vriendelijk en ze werd
allefbeminnelijkst toen ze de brief 'gelezen had. „Uw
bewijs", vroeg ze, „dat ge -werkelijk afgevaardigden
zijt van de kabouterkoning?''
56.- Raratsus vertelde van hun avonturen, maar de
vorstin luisterde ongelovig. Maar toen ze van de

schatkamer van de Raaf hoorde in de ruïne en
ttüel Mol haar aanraadde, een gewapendV troep uit
te zenden om de inbreker," Raaf .gevangen te nemen,
begreep ze, dat hier waarheid gesproken werd. Ons
middellijk gaf ze bevel dat een sectie soldaten, ons '
der leiding van Ma-nuel'Mol de schatten moest halen
en de gauwdief gevangen nemen,

Aanwezig ten'burele: Kinderzonnebril,
portemonnaie, diverse handschoenen
en wanten, shawl, tabakspijp, kinderlaars, linker, enkele sleutels. Aanwezig bij de vinder: herdershond,
Kostverlorenstr. 89; Foxhond, Zandvoortselaan 142; l glacé-handschoen,
Jan Steenstraat 14; l want, iblauw,
Thorbeckestr. 22; l glacé-handschoen.
Grote Krocht 18; vulpen, "Koehornstraat 50, Hilversum; pullover, Stationsstr. 2;-poederdoos, Zandvoortse-1
laan 238; jongensfiets, Brederodesfci 86; driewielig kinderfietsje, Achterw.3.
l paar lichtbl. kinderhandsch., Haltestraat 76.
•
'Zij, die verloren voorwerpen bü de
vinder afhalen, gelieven daarvan kennis te gevte» aan het bureau van politie, alhier.

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

Wij vertrekken 3 Maart a.s. naar
DOKTOREN:
Dr J. van dei- Meer, Julianaweg la Australië per s.s. „Lekhaven". Al onze
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.cliënten, vrienden en kennissen wen" fan Zaterdagmiddag l uur t.m. sen wij veel gezondheid en voorspoed
Mevr. DE NIJS,
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor en goede zaken. •
Emmaweg 8.
spoedgevallen s.v.p.).
FAM. JOHS, MULDER-BLOK Coupeuse m. tropenervaring
Raadhuisplein 2
WOKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer»
PEDICURE
Met grote vreugde en dankbaarheid
straat 7, telefoon 2720.
geven wy kennis van de geboorte van
MANICURE
ons zoontje en broertje

PREDIKBEURTEN
d. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag l Maart
Voorjaarscollecte Zending.
10 uur: Ds C. de Ru,
Medewerking Kerkkoor.
7 uur: Jeugddienst. Ds G. de Ru,
pred. te Rotterdam.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag l Maart
10.30 uur:v Ds J. Heidinga te Haavlem.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
honk Emmaweg
.......
r.
Zondag l Maart
10 uur: Ds A. de Ruiter. Viering H.
Avondmaal.
,
5 uw: Ds A. de Ruiter. Voortzetting
H. Avondmaal en Dankzegging.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 3 Maart _
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: J. W. v.
Zondag' l Maart 9.45 uur: Radiotoespraak (op 402 m) door de heer J. P.
van Praag van het Humanistisch Verbond.
\

MARTIN FRANCISCUS
M. A. Koper

I. M. Koper -Castten
Ansje
Zandvoort, 22 Februari 1953
Koningstraat 19 a
Hiermede vervul ik de droevige
plicht U mede te delen, dat na
een langdurige ziekte is overleden mijn innig geliefde Echtgenote

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs

Drukkerij

Achterweg l Tel. 2135

Nts aan d& schoonmaak
STOFZUIGERS, diverse merken, vanaf
ƒ' 2,— p.w.
WASMACHINES:- de A.E.G. heeft alles mee!
met wringer en schakelaar., f 398,-idem zonder wringer ..'
ƒ 330,HUISHOUD CENTRIFUGE, de was m 'n paar minuten winddroog ƒ 251,—
of ƒ 3,50 p.w.
ALS EEN SPROOKJE klinken de tonen op de nieuwe
PHILIPS RADIO met klankkleurregelaar, visserijb. en pick-up-aansl ƒ 245,Wist U dat gramofoonmuziek zo mooi klinkt op Uw eigen radio met
PHILIPS PICK-UP
ƒ 98- of ƒ 1,25 p.w.
voor inbouw, nieuwste type, geschikt voor drie snelheden
ƒ 89,—

TELEVISIE vanaf f,495.Uitzending voetbalwedstrijden, cabaret, comedie, actualiteiten. Het wordt
steeds interessanter om in het bezit te zijn van een T.V.-apparaat.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U.
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
RADIO
Kostverlorenstraat
TELEVISIE
Telef. 2534
ELECTRA'

f.

Punt'f

tonv -r-tf

BADPLAATS OPENGEBROKEN IN SEIZOEN ?
ƒ 129'.000,— voor herstel van de riolering. - In de toekomst geen overströmingen meer? — Geen opgebroken strateni in het seizoen liefst!!
De heer. v. d. JWERET1 merkte 'op, dat
Wanneer men l Maart a.s. met deze
werken begint, het dorp gedurende het
seizoen grotendeels opengebroken zal
zijn. Indien het Rijk voor 45 a 55% in
de kosten deelneemt, kan dan toch
niet bereikt worden dat deze datum
(l Maart)' verschoven wordt tot na
het seizoen?
De heer LINDEMAN had uit de toelichting, die de heer Cense, dir. van
de bedrijven, op dit voorstel had gegevten, gelezen, dat het niet uitgeslo-

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 27 Febr. 8 uur: film „De arend
van Madagascar".
Zaterdag 28 Febr.: feestavond Zandvoortse Muziekkapel.
Zondagmiddag l Maart 2.30 uur: film
„Watt en Half Watt, als komedian. ten".
Zondag l Maart 8 uur: film „De arend
van Madagascar".
Maandag 2 Maart 8 uur: idem.
Dinsdag 3 Maart 8 uur: film „De laatste grens".
Woensdag 4 Maart 8 uur: idem.
Donderdag 5 Maart 8 uur: Fiano-recitel door Iskar Aribo, onder ausp.
Culturele Kring „'t Helm".
Andere attracties en
nuttigheden
Kan Vrijdag 27 Febr. t.m. Vrijdag
6 Maart, 10:5 uur en 7til uur: De
Haarlemse Voorjaarsbeurs voor de
Vrouw in 'het Krelage^Huis, Leidse*
vaart te Haarlem.
Woensdag 4 Maart, 8 uur: Openbare
vergadering van het Humanistisch
Verbond in Hotel Keur, Zeestraat.
Donderdag 5 Maart 8 uur: Lezing en
film over 'Zandvoort door de heer
P. v. d. Mije in „Ons Huis". I.v.A.O.
, Stadsschouwburg, Haarlem
Zondag l Maart 8 uur: Het Rotterd.
Toneel met „'Het Hemelbed".
Maandag 2 Maart 8 uur: De Haag»
sche Comedie met „Yerma".
Dinsdag 3 Maart 8 uur: Italiaanse
'Opera brengt „Lucia di Lammen
moor".

Schoonheidsspecialiste

M. VAN

BORKUM

Oosterparkstr. 7, telef. 3812

ten moest geacht worden dat ook nog
gasbuizen zouden moeten worden aangebracht. Spr. heeft echter niets hierover in de begroting gevonden. In de
Financiële Commissie is deze materie
uitvoerig besproken en' daarin is de
wens naar voren gekomen de werken
zoveel mogelijk in etappes te doen uitvoeflan. Dit zou moeten voorkomen dat
het dorp in het seizoen last ondervindt.
De heer GOSEN bracht allereerst
dank aan de activiteit van het College,
dat om subsidie aan het Ministerie
heeft gevraagd. En met succes! Het
kwam spr. echter voor 'dat er nu aanleiding was om bij het Rijk aan te
dringen op vereffening van de Wederopbouwrekening. Het Ruk stelt als
voorwaarde: Vóór of op l Maart a.s.
beginnen, — wij moeten, maar wij
kunnen niet! zeide spr.
iDe heer v. KUIJK meende dat het
euvel van de rioleringen twee jaar geleden niet goed was aangepakt. Toen
is er al breedvoerig over gesproken en
werd een rioold'Oortrekmachine alsmede een kolkenzuiger aangeschaft. Is de
kwestie tóen, wel goed belicht?
De heer TATES juichte het voorstel
ten zeerste toe, maar verzocht ook de
werkzaamheden gedurende het seizoen
zoveel als mogelijk is te beperken.
VOORZITTER zeide dat de datum
l Maart niet veranderd zal kunnen
worden. Dit is een voorwaarde, die het
Rijk niet zal laten vallen. Spr. zegde
toe dat het College zeker zoveel mogelijk rekening zal houden met ds bezwaren, die verbonden zijn aan een
opengebroken dorp in het seizoen,
maar er zit van de andere kant een
belangrijk bedrag voor de gemeente
aan vast. Dat het werk in etappes
woidt uitgevoerd, ligt voor de hand.
Hierin zit dus tevens de beperking
van de werkzaamheden in 't seizoen.
De vereffening van de Wederopbsuwrekenins met het Ri]k werd al
besproken met de Vereniging van Nederl. Gemeenten. Spr. ^ zou wel 'bijna
een abonnement bij het' Min. van Wederopbouw kunnen nemen, zoovaak is
hij daar al geweest om" deze moeilijkheden te beprate». Maar hij achtts
kans van slagen op korte termijn
uiterst gering.
De bezwaren, welke de heer v. Kuijk
uitte, kon spr. niet onderschrijven.
Twee jaar geleden meende men inderdaad met de toen getroffen voorzteningen te kunnen volstaan.
Weth. SLAGVELD lichtte even toe,
dat het niet te voorzien is, hoeveel
buizen en leidingen van Gas- en Waterbedrijf, P.E.N, en P.T.T. in het gebied der werkzaamheden zullen, liggen.
Op beschadigingen is gerekend, vandaar dat de post „onvoorzien" op ds
begroting van dit project vrij ruim is.
De heren SLEGERS en KONING
vroegen nog inlichtingen over de ondershandse aanbesteding van dit werk.
De laatste meende dat' een Zandvoortse aannemer de voorkeur moest hebbtött.
Tenslotte werd het voorstel zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

brengt U deze week:
Effen damespullovers
ƒ 3,75
Damespullovers
ƒ 5,45
Wolion damesvesten
/' 17,25
Trainingspakken
ƒ 8,45
Kindervestjcs, zuiver wol
ƒ 8,10
Enkalon kousen
f 2,95, /' 5,45
Nylon kousen .. ƒ 3,95, 4,75 ƒ 5,75
Perion wandelkous
ƒ 4,75
Links=geweven kousen met
Perion versterkt
ƒ 1,98

vraagt voor spoedige indiensttreding in haar
filiaal fce Zandvoort

een flinke 2e verkoopster

(leeftijd 18-22 jaar)
Zij, die ervaring hebben in onze branche genieten de voorkeur.
Uitsluitend schriftelijke sollieitaties vóór of op 6 Maart a.s. aan
Bensdorp Winkel N.V, te Bussum.

Boekenweek
28 Februari-7 Maart
Een boek van
Boekhandel

Café „De Kroon"
Iedere Woensdag speciale
MOSSELENAVOND
Stationsstraat 11. Tel. 3075

F. VAN HERWIJNEN
GEMEENTE

Haltestraat 12
schenkt vreugde

ZANDVOORT

Gevraagd, per 16 Maart 1953, een

Mevrouw
GEERTRUIDA GESINA
SIEP-HULSMAN

in de leeftijd van 75 jaar.
JAC. SIEP.
Zandvoort, 24 Februari 1953.
„Huize Sterre der Zee"
Hogeweg 82.
De begrafenis beeft plaats gehad Vrijdag 27 Februari 1953 te
3 uur n.m. op de begraafplaats
„Moscowa" te Arnhem.
Geen bezoek. — Geen. bloemen.

„DElialtestraat
WOLBAAL"
12 A ~ Tel. 2099

Wilt U met tiet voorjaar uw
GARDEROBE
klaar • hebben
Laat dan nu reeds uw
JAPONNEN MAKEN!

volontair

aan. de gemeentelijke kleuterschool. Beloning ƒ 10,— per
week. Leeftijd niet beneden 15 jaar.
Sollicitaties (ongezegeld) aan de Burgemeester vóór 6
Maart a.s.
Aangeboden:

f 6fl,—. Emmaweg 11 achter.

WIEG en COMMODE

Rectificatie

HERBOUWCLAIMS

Haarlemse

ter overname gevraagd.
Gunstige condities. Brieven
ond. no. 1601 bur. Zandv.Crt.
KAMPEERTENT te koop,

6 pers., dubbel dak. Prijs
ƒ 110,—. Vogelenzangseweg
7, Aer denhout.
MEISJE GEVR. van 8-7.30 u.
Mevr. Kalkoene, Thorbeckestraat 35.
Gevr. PIANISTE.
Dansschool Lily Orgodet,
Burg. Engelbertsstraat 62.
Gevr FLINKE JONGEN
voor melkwijk. Melkhandel
Brand, Oosterparkstraat 60.
Gevr voor de maand Aug.
of gedeelte, KAMER (S) m.
of z. pens. voor echtp. met
3 jongens, 9, 7, 4 jaar.
Br. no. 1607 bur. Zandv. Crt.

VOORJAARSBEURS ~
voor de

VROUW
van 27 Februari t.m. 6 Maart
In tegenstelling met het bericht in de BEURSCOTJRANT, die huis-aan-huis is verspreid, delen
wij mede, dat deze Beurs
ook op

Zondag l Maart a.s.
geopend
is van l uur 's middags af

De befaamde pianist

Iskar Aribo

Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling

Wilhelmientjes

Fa.A.vlMije&Zonen

Slager G A U S

WONINGRUIL
Aangeb. A'daom: mod. ben.
flat, centr. verw., goede st.
Gevr. Zandvoort of omgeving vrij huis (niet te groot).
Br. no. 1609 bur. Zandv. Crt.

Doorregen Varkenslapjes
500 gram ƒ 1,49
Prachtige vaste Kalfslappen
500 gram ƒ 1,49
Kalfsfricandeau
500 gram ƒ 1,80
Rauwe Kalfslever
100 gram ƒ 0,30
Vraagt onze bekende lunchpakketten'.
Echte Gelderse gekookte worst .. 250 gram ƒ 0,60
De echte boeren bak-bloedworst . 250 gram ƒ 0,50
Prima Leverworst
250 gram ƒ 0,40
Pork
per 100 gram ƒ 0,28
Heden: Gelardeerde Lever
Volop Hondenvoer

GARAGE TE HUUR

door nette jongeman, in bez.
van bedstel. Brieven onder
no. 1610 bureau Zandv. Crt.

Voorjaarsmodellen

STORT uw bijdrage
voor het

NATIONAAL
RAMPENFONDS
Statenlaan 81, Den Haag

Schoenhandel
Grote Krocht 13, tel. 2106
Eigen Reparatie-afdeling

voordelige aanbieding

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Vanouds Kruisstraat 12 — Tel. 2360
De zon gaat schonen.
Zorgt tijdig gereed te

GRONDVERP
GLANSVERF

p. kg ƒ 2,35
p. kg ƒ 3,25

Henk Schuiienburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 — Tel. 2974
R.K.S.V. „T.Z.B."
Programma voor a.s Zondag:
Waterloo 3-T.Z.B. 2
D.S.K. 4-T.Z.B. 3
Concordia jun. b-T.Z.B. a
Zaterdagmiddag:
D.S.O.V. adsp. a-T.Z.B. b

12 u.
12 u.
2 u.
3 u.

SCHAAKNIEUWS

Ir. groep A moesten alle partyen afgebroken worden. De uitslagen van
groep B luiden: ,
Termes jr.-iHogen Esch
1-0
Kol-Termes sr.
0-1
Giskes sr.-W. de Jong
1-0
Hulskemper-C. Molenaar
1-0
v. Keulen-Weber
afgebr.
Afgebrokieni partij:
. Giskes sr.-Hulskemper
0-1
De Bondswedstrijd „Kijk Uit"-Zandvoort l, welke Maandag a.s. gespeeld
zou worden, wordt op verzoek van
„Kijk uit" verzet naar Donderdag 5
Maart a.s. te IJmuiden.
De wedstrijd Het Oosten-Zandvoort
l is door Zandvoort met 5:>/.,-4V. punt
gewonnen.
K.J.C. ZANDVOORT

Dinsdag j.l. opende de K.J.C, ziin tournooi om de Noordman-beker. iDe eerste ronde werd ingezet door K.J.C. Populair uit IJmuiden tegen KJC Zandvoortmeeuwen. De wedstrijd werd gewonnen door Populair met 21739 p.
A.S. Vrijdag speelt K.J.C. Corodex
tegen. Vriendenkring.
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort zijn vierde clubkampioenschap
Stand: 1. G. Meijer; 2. T Veen;
3. P. Paap; 4. J. Kol Jr
VIERT ALLENWED STRIJD

De Zandvoortse Bridgeclub vertrok
Woensdagavond naar Amsterdam om
de traditionele viertallenwedstrijd tegen de Bridgeclub Effectenbeurs te
spelen.
Met 12 viertallen werd de strijd begonmsn maar het resultaat was wederom een nederlaag, dit keer met
9-15. Drie viertallen wisten een overwinning in de wacht te slepen, drie
speelden gelijk, terwijl de overige zes
een nsderlaag te slikken kregen.
De overige leden van beide clubs
speelden een Howell-wedstnjd met als
resultaat dat de fam. Baarda met ds
eerste prijs ging strijken; als tweede
kwam uit de bus mevr. Berkhout-Hamers eni als derde het danieskoppel
Draijer-Rekke. De vierde prijs was
voor een Amsterdams koppel.
De stand om de wisselbeker is msmenteel: Effectenbeurs 4 gewonnen,
Zandv. Bridgeclub l gewonnen; twee
wedstrijden eindigden in 'n gelijk spel.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding
2103 Commandant Brandweer
2100 Politie

aan Kostverlorenstraat.
Br. no. 1608 bur. Zandv. Crt.
KOSTHUIS GEZOCHT

Komt U eens kijken, wij hebben een

in Lakens met bijpassende Slopen.
Tafellakens, Ontbijtlakens, Badhand»
| doeken, Theedoeken. Verder Bedrijfs»
kleding, Wol, Vitrages, Overgordijn»
l stof, enz. enz.

Gevr. zonnig huisje
(parterre), liefst m. tuin v.
gez. v. 4 pers. (2 slaapk.) van
geeft een piano-recital
15 Juni-15 Aug., m. telf. Br.
o m. werken van v. Beethoven, Dcbussy. Chopin, Rachmanmoff
m. prijsopg. ,onder no. 1606
bureau Zandv. Courant.
Theater Monopole, 8l u. Kaarten f 2,- o>.i.)
Gevr. van 15 Apr. tot l Sept.
't Helm: Dr Gerkestraat 93 zw. en 's avonds a.cl.
op goede stand KAMER en
zaal. (Plaatsbespr. Dond. 11.30=12.30 u.)
SUITE met zonn. serre en
W, sipk. v. echtp. m. l kind
en dienstbode. XJefst tel. en
•taadgelegenheid. Br: ond..no.
1604 bureau Zandv. Crt.
Gevr. van Juni t.m. Juli
Donderdag 5 Maart 8 uur in „Ons Huis"
GEM. ZITK., 2 slaapk., kl.
slaapk. en keuk, liefst dicht LEZING en FILM over OUD
ZANDVOORT
bij zee. Br. m. prijsopg. ond. door de heer P. VAN DER MIJE
no. 1611 bur. Zandv. Crt.
Entree: voor leden ƒ 0,30; voor niet-leden ƒ 0,50
WIE RUItT
ged. de maand Mei, tweepsrs. zit-slaapkamer, kinderRESTANTEN
kamer, keuken, badkamer en
TAPIJTEN
W.C. (tuin), gelegen in vrij Deze week toonkamer»
grachtenhuis in het centr.
restanten: Wiltons 190 x
van Amsterdam, voor qngeveer zelfde accomodatie in 290 van ƒ 110,— voor
Zandvoort? Brieven onder ƒ 74,50; 225 x 325 van
no. 1602 bureau Zandv. Crt. ƒ 160,- voor ƒ 98,-;
z w a r e \Viltons van
WONINGRUIL
Aangeb. te A'dam Overtoom ƒ 185,- voor ƒ 135,-;
2e etage, bev. 3 gr. en l kl. M.Smyrna's 190x290 van
kamer, keuken en zolder. ƒ 120,- voor jf 78,-;
Huur ƒ 34,— per maand.
240 x 340 van ƒ 198,'n HEERLIJK KOEKJE
Gevr. te Zandv. klein ben. voor ƒ 125,— enz.
of vrij huisje, 2 a 3 kamers.
Op vertoon advertentie
65
et per 250 gram.
Br. no. 1605 bur. Zandv. Crt. deze week 5% korting.
ALLEEN ZATERDAG
TAPIJTHANDEL
WONINGRUIL
„MARO" N.V.
Amsterdam-O.—Zandvoorb
Jansstraat 85, bij Grote
Aangeb. vrij ben, huis (geen
bov, touren), kamer en. suibe, Markt, Haarlem.
Schoolplein 4 - Tel. 2467
kl. zijk., badk., Bruinzeelkeuken, grote tuin achter en
opzij, voor echtp. toov. de
50 jr. Huur ƒ 35,50 p.mnd.
Gevr.: kl. mod. ben. huis te
Zandv., tuin en ibadk. geen
KERKSTRAAT 14 — TELEF 2102
vereiste. Zelfde huur.
Br. no. 1603 bur. Zandv. Crt.
250 gram van onze beroemde
f 0,60
WONINGRUIL
GELD. GEKOOKTE WORST
Haarlem-Zandvoort
500 gr. VET GEROOKT SPEK )
Aangeb. vry huis omg. Haarl.
en 500 gram BLADREUZEL \ f 1,80
Hout, 5 k., achtertuin. Huur
ƒ 5,55 p. wk.
"Gevr. vrije woning te Zandv.
Inl. v. Goor, Nauwe Geldeloozepad 36, Hlem, tel. 14067.

Koopt en geeft een boek
En ontvangt het „Geschenk"
gratis

Giro 9575

2819
2345
2499
2262

Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasscry „Hollandia",
f^nstrükerq, J. H. G. Weenink,

2560
2135
2424
2975
2254

Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gcrtenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Siytcrü Lefferts, Zeestraat 44

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot 1.30 uur geopend
Alleen Zaterdag

Javaantjes
een zeer licht koekje
met amandelen

70 et per 250 gram
U moet ze beslist proeven!

Fa. van Staveren
Zeestraat 48, tclef. 2684

INKOOP

DE LENTE STAAT VOOR DE DEUR!
Nu is het de tijd voor een,

nieuw costuum, tailleur
of sportcombinatie
Tropical, piek wiek en birdseye costuums
100 % W01
ƒ 108,Tailleurs in de moderne uni-kleuren,
origineel kamgaren
ƒ 85,—
Sportcolberts
van ƒ 27,75 tot ƒ 45,—
Pantalons
van ƒ 14,— tot ƒ 34,—
Regenjassen
van ƒ 19,— tot ƒ 91,—
TI inoet ibeslist eens komen kijken bij

Kledingbedrijf Succes
Kerkstraat 20

voor een goede wasverzorging
Fijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G, WEENINK

Koopt een goede ZONNEBRIL
U hebt er lang wat aan

Brillensp acialist LOOIVÏAN
HALTESTRAAT 58

- TELEFOON 2174

Erkend Fondsleverancier

altijd
BETER
EN VOORDELIGER

Vrijdag 27 Februari, Zondag: l en
Maandag 2 Maart, 8 uur
Errol Flynn, Maureen O'Hara, Anthony Quinii

antiquiteiten
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg

Op Zaterdag 28 Februari

OPENING
Wala Corsetterie
van Mevr. M. Peters-Smit
Grote Houtstraat 110, tel. 10605
Naast een uitgebreide sortering

Wala corsefs, Wala gaines,
Wala Beha's
garanderen wij U een
uiterst vakkundige
bediening.
Specialiteit in onderjurken
met perfecte busteyorm.
4 paskamers n elegant
figuur

een

Goudse Kaas

jong, 100 gram

Telefoon 20085, Haarlem

hebt U reeds een voorrangskaartje voor de
lle Haarlemse Voorjaars-

BEURS
voor de
VROUW?
U weet het, die kunt U gratis halen bij het bureau van dit blad
en dit geett U ook , recht om aan de ,,voorrangs"-cassa een
kaartje voor de Modeshow te kopen Een nieuwe regeling, die
tracht om voor de dames in de provincie zoveel mogelijk teleurstellmg te voorkomen. Maar kom vooral des morgens ot des
middags l Deze beurs wordt wel zeer attractief door geheel
nieuwe attracties Nu ook modeshow in grote maten l (44-46).
Bak» en kook-demonstraties, make-up demonstraties,
grote prijzen, gratis filmvoorstellingen de gehele dag,
Daan Hooykaas, Koos Vermeulen,
Ted Valerio, Nicky Noble, FantasioZambel en het vermaarde beursorkest
„The Music Stars" o.l.v. Jan de Klerk,
zorgen voor een gezellige en vrolijke
stemming l

Deze beurs

is geopend van 27 Februari

tot en met 6 Maart in het Krelage-Huis Leidsevaart - Haarlem, van 10 uur v.m.

tot 5 uur n.m. Des avonds van 7-11 uur.
Entree M.-

f 0.50 pi. r.

pi. r. Kinderen tot 14 jaar

belegen, 100 gram

Goudse Kaas
extra belegen

Chocohagel

extra voordelig, 250 gram .
Ontbijtkoek
prima, per stuk

Dinsdag- 3 en Woensdag- 4 Maart, 8 uur
James Stewart, Glyn Mc Lyntock, Arthur KCIInedy, Julia Adams in de grootse Technicolor

Haring

in torn. saus per blik

De laatste grens

Zuiver rundvet 50O gram

De grote trek naar het Westen, verfilmd in ad-embenemend Technicolor!
Toegang 14 jaar.

vermicelli

250 gram.
Macaroni

Zondagmiddag l Maart, 2.30 uur. Speciale matinee
Wij presenteren II de oerkomische film met:

250 gram

Pepermuntballen

Watt en Half Watt
als komedianten

150 gram

Diamantjes

ons nieuwste koekje. 250 gr.

Verzuimt niet deze lach-kanonnade mee te maken.
Toegang alle leeftijden.

Zware cnoc. repen

Zaterdag 28 Februari gereserveerd voor de feaslc-vond van de 2ANDVOORTSE MÜZIEKKAPEL!
Donderdag 5 Maart gereserveerd voor de Culturele
Kring' „T HELM".

3 voor . 49

Mevr.! Maak geen reiskosten, bij cns vindt U wat U zoekt...

BEHANG vanaf 55 cent per rol

uit voorraad^ leverbaar.
En. wilt U zelf behangen? Vraagt dan ook onze bekende
GROTE PAKKEN PLAKMEEL.
VRAAGT onzs uitgebreide collectie monsterboeken
BEHANGSELPAPIEREN.
Voor het behangwerk staat
vakkundig personeel te Uwer beschikking.
Algeheel WONINGINRICHTINGBEDRIJP

L. E A L L E D U X & Z O N E N
Haltestraat 27-29 - Telefoon 2593
Bestellingen uit de monsterboeksri; 's Morgens besteld,
's avonds in huis.

Inlichtingen:

Autorijschool K. OFFENBERG

Goudse Kaas

Toegang 14 jaar.
(In Technicolor).
Een reeks levendige gebeurtenissen, waarin spionnage, terretir en. romantiek hoofdrollen spalen. Dit
is een film van „Triomf van het Avontuur", maar
ook „Een triomf van onvergetelijke kleuren".

HOE KOM IK AAN MIJN RIJBEWIJS?
A* B. C. AT
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons Huis, Dorpsplein.
Telefoon 2374. .
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood.
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52.

vind
VAN
AMERONGEN

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

„De arend
van Madagascar"
wordt keurig verzorgd door

ik

~fc

THEATE R ,SIV1 W J,\ \J F U U CM"

van

Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor*
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

Blijft steeds de beste

Sport

KORFBALWEDSTRIJDEN
Voor a.s. Zondag zijn de volgende
korfibalwedstrijden. voor de Zandvoortse, Korfbal Club vastgesteld:
Z.K.C. 1-D.S.V. l
2.15 u.
Z.K.C. 2-Aurora 4
10.30 u.
Bside wedstrijden worden gespeeld in
het Noordersportpark aan de Mr Jan
Gerritszlaan te Haarlem.

MOTORCLUB „HAARLEM EN
VOETBALVERENIGING
OMSTREKEN"
„ZANÖVOORTMEEUWEN"
Zondagmiddag l Maart a.s. organiJDe competitie wordt door het Ie elf- seerfc de M.C.H. een betrouwbaarheidstal van Zandvoortmeeuwen a.s. Zon- rit over een lengte van ongeveer 75
dag voortgezet met de uitwedstrijd te- km. De rit voert uitsluitend over hargteKi Blauw Zwart in Wassenaar. De de wegen. Geen zand- of grintwegen
thuiswedstrijd in October bracht een. of grasdijken.
Bij deze rit zullen, geen hoge eisen
4-1 zege voor Zandvoortmeeuwen. Ongetwijfeld is Blauw Zwart belust op aan de machines word'em gesteld.
revanche, zodat Zandvoortmeeuwen op Gemiddelde snelheden: Motoren tot
200 cc en auto's 36 km per uur; Moeen warm onthaal kan rekenen.
Zandvoortmeeuwen 2 speelt 's mid- toren boven 200 cc 40 km per uur.
Start bij Café Rest. „Die Raeckse'',
dags thuis tegen Schoten 2 en heeft
een goede kans op beide puntsn..
Raaks no. l te Haarlem.
Het Ie Zaterdagmi'ddagelftal, dat
V.B.W. op bezoek krijgt, achten we in
staat zijn puntenaantal met twee te
LET OP!
vermeerderen. De tegenpartij echter
verkeert in degradatiegevaar en zal
HUISHOU DLOMPEN
natuurlijk alles in het werk stellen een
GEEL KOPER
gunstig resultaat te boeken.
LOOD, ZINK. TIN en BRONS
Programma voor Zondag l Maart a.s.:
hoogste waarde
Blauw Zwart-Zandvoortm. l 2.30 u.
Zandvoortm. 2-Schoten 2
2.30 u.
A.
AKERSLOOT
Zandvoortm. 3-Spaarndam 2 ,9.45 u.
Schelpenplein 7,
Telefoon 2845
V.S.V. 5-Zandvoortm. 4
9.45 u.
V.S.V. 6-Zandvoortm. 5
9.45 u.
Zandvoortm. 6-E.D.O. 8
9.45 U. HUIS-, DECORATIE- EN
Zandvoortm. 7-H.P.C. l'l
12 u. RECLAMESCHILDERSBEORIJF
H.P.C. b-Zandv.m. jun. a
12 u.
Programma voor Zaterdag 28 Febr.:
Zandvoortm. 1-V.E.W. l
4.15 u.
K'land 6-Zandvoortm. 2
3.30 u. Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
Zan'dv.m. adsp. a-Bipperda a
4 u.
•K.C.H. h-Zandv.m. adsp. d
'3.30 U.
GLAS-ASSURANTIE

Fa J, v, d, BOS & Zoiter

WEEK EEN OVERWINNING
De Zandvoortse politie 'behaalde Dinsdagmiddag wederom een. overwinning,
thans met 2-1 op Katwijk. Met de rust
was de stand 1-1.
Volgende week speelt men tegen
Haarlem 2.
'GYMNASTIEKVERNEIGING O.S.S.
Af d. handbal
Programma voor Zondag:
Heren: O.S.S. 1-Rapiditas
10.30 u.
IJmond 2-O.S.S. 2
12 uur
A.s. Zondag komen onze beide herenteams in het veld. Overwinningen zijn
niet uitgesloten'.
Over het tournooi op 16 Augustus
'kan worden medegedeeld dat Maandag reeds het gehele aantal van 32
teams volgeboekt was, hoewel de inschrtiving eerst sluit op 10 Maart. Wel
een toewijs dat het tournooi van vorig
jaar in de smaak gevallen is.

Magazijn

HET WONDER
VAN ZANDVOORT
De Goedkoopsce Zaak

Voor de
SCHOONMAAK:
2 Pansponzeii
voor 15 et
Rollen kastpapier .... v.a. 10 et
Byenpark wryfwas
v.a. 50 et per pot
Zcemlappen
v.a. ƒ 1,25
Sponzen
v.a. ƒ 0,35
Zwabbers
v.a. ƒ 0,69
Wij hebben te veel om
op_te noemen
KOMT TT EENS KIJKEN?
Swaluëstraat 9 — Telef. 2418

Wat is iiet toch hopeloos als je behept bent met de neiging om stoer te
willen doen.
En hoewel je onvermijdelijk de kous
op je kop krijgt, hetgeen niet meer
dan eerlijk is, wanneer je je capaciteiten aanmatigt, die je niet bezit, telkens weer vlieg je er in, ik tenminste
wel.
Ik herinner me dat ik moest afzwemmen voor een diploma. Er stond: verplicht springen-van l-meter plank.
Nou dat bon ik wel, en duiken ook
desnoods, maar toen ik de tribune 210
vol met mensen zag, ging ik duiken
van de 3 msterplank. Viel natuurlijk
zo plat als een. schol op het water en
liep drie dagen met maagpijn.
Toen de zwemleraar nog eens vroeg:
Wie kan er achterwaarts duiken zei ik
meteen: ik, terwijl ik het nog nooit
gedaan had. Op ao'n moment zou ik
mezelf wel een trap kunnen geven en
izeggen; nuf ten, lelijke huftoer, maar
het is altijd te laat. Van die acliterwaartse «duik heb ik een paar weken
lamme benen gehad, want ik was met
mijn rug op de plank gekwakt, hoe
smadelijk.
Met het roken is het precies hetzelfde. Natuurlijk accepteerde ik een
sigaret, de eerste keer dat mij die
werd aangeboden op een fuifje, met
een air of het iets 'doodgewoons voor
m>e was. Maar nadat ik eerst met veel
sorry's driemaal het aangeboden vuur
met mijn neus had uitgeblazen, ging
ua .de vierde, geslaagde poging het hele dansvloertje voor me tollen. En ik
toch maar braaf inhaleneni en dapper
grote blazen geven — ja rook uit je
neus, dat vond ik zo prachtig — en
ondertussen denken: sufferd, kluns!
En of de duvel er mee speelt, juist
nu ik een sigaret lekker ben gaan
vinden en onbevreesd vuur durf aan
te nemen in gezelchap, doet zich het
vervelende feit voor, dat iedereen
rookt en dat het voor flink wordt gehoudien als je er niet aan mee dost.
Gut, zeggen ze dan, ga je er mee ophouden, nou flink hoor.
En nou zo'n zoontje van me, kan
zo'n kind het helpen als hy niet een
flarderige jas thuiskomt, omdat hy in
een boom was geklommen en er uit
viel?
>
Natuurlrjk houd ik mijn stand op:
Wat moest je in die boom, zeg ik
streng.
Nou, zegt hij .dan, we waren met
Paultje en Lex en toen zei ht), wie
durft er in «en boom te klimmen en
toen zei ik: ik en toen zei hti nietes en
toen klom ik er in, nou en toen viel ik.
„Hoogmoed komt voor de val!" zeg
ik streng. Maar ik 'kan 'm onmogeiyk
hard straffen, want'-'iets in me zegt:
lïet schaap kan het. heus niet'helpen,
het is gewoon erfelijke belasting!
•Ik hou myn hart vast voor mijn
kleinkinderen!
• NEEL
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Aanbesteding

if

speelde drie bedrijven luim van Henk Bakker
Bij sommigen bestaat nogal eens een
misvatting ten aanzien van het lich»
te genre toneelstukken als blijspelen,
cornedies of kluchten. Niet zelden
wordt de mening aangetroffen dat
van dergelijke stukken niets anders
behoeft te worden gevraagd dan dat
er een aantal meer of minder vcrma»
keüjkc nonscns»scenes in zijn ver»
werkt. Men \vü wel eens zeggen „ja
'het is geen zwaar stuk" en vindt clan
dat daarmee afgezien mag worden
van alle eisen die men aan een be»
hoorlijk geschreven toneelstuk mag
stellen.
Tn de tonecWitteratuur loopt de
scheiding echter geenszins tussen
lichte en zware stukken, maar tussen
goede en slechte. 'Zo is een> werkelijk
geestig blijspel uiteraard verre te
verkiezen boven een hol of sentimen»
teel drama. Ik heb dan ook geen en»
kei bezwaar tegen het feit dat Phoe»
nix het gezocht heeft in een licht
'stuk, maar wel tegen het stuk zelf
dat met- een aantal wel zeer goedko»
pe persoonsverdraaiingen moet '/or»
gen voor grappige situaties, maar dat
verder toch 'beslist niets om het lijf
heeft..
Er bestaat een werkelijk verschil
tussen humor en goedkope effecten,
tussen originaliteit en afgereden
grapjes, iets dat door Henk Bakker,
de schrijver van ,;Adel in livrei" ge»
loof ik, nog niet ontdekt werd.
Over de uitvoering die Phoenix
Zaterdagavond in Zomerlust gaf, zijn
na'ast''vele~ goede"diiigen~~ook" wel~<ii»
verse aanmerkingen naar voren te
brengen. In het algemeen moet wor»
den gezegd dat 'het element, dat de
uitvoering van een blijspel of een
klucht wel in de eerste plaats eigen
moet zijn, ontbrak n.l. de vaart. De
neiging van sommige spelers om hun
clausen uit te spinnen tot ietwat
slepende vertogen was hieraan niet
vreemd. Daartegenover stonden ges
lukkig enige vlotte typeringen waar*
mee de zaak enigszins in evenwicht
werd gebracht. In de eerste plaats
trof wel de gastrol van Max Paarde»
bek die als kleermakersschuldeiser
Polak de Jiddische geest die wij na
de oorlog vaak met zoveel weemoed
herdenken levendig hield. 'Hij bleek
de clou van de avond. Hennny Kie»
wiet, die ik slechts kende uit preuts
se douarrièrerollen, maar dit keer
vrouw van een rijk geworden slager,
heb ik met veel genoegen beluisterd
in haar platte taaltje. Een leuke ver»
tolking. Jan Weber als huisknecht,
alias burchtheer, spreekt alsof zijn
publiek bestaat uit een aantal hard»

Schoolconcert
De pianist Iskar Aribo zal Donder»
dag a.s. voor de Zandvoortse jeugd
een paedagogisch concert-geven.
De hoogste klassen van de lagere
school, de V.G.L.O. en U.L.O. leer»
lingen zullen* zijn gehoor vormen. Hef
programma zal zijn gewijd aan de
dans door de tijden heen.

Lezing over Oud-Zandvoort
Donderdag 5 Maart zal de heer P.
van .der Mije een lezing houden over
Oud=*Zandvoort. Tevens zal een film
worden vertoond. De avond wordt
georganiseerd door 'het Instituut van
Arbeidersdntwikkeling.

„Wim Hildering"
brengt „Fatale druppels"
De toneelvereniging „Wim Hildering"
speelt op Donderdag 12 Maart 'in
Monopole een toneelspel in 3 bedrij»
ven van Arnold Ridlcy, getiteld
„Fatale druppels".
v

Bestuursmutaties
In de op Vrijdag 27 Februari gehou»
den vergadering in 'Hotel»Care»res»
taurant Brinkman te 'Haarlem, werd
het bestuur van de Nederlandse Fe»
deratieve Vereniging van Pension»,
Rusthuis» en Kamerverhuurbedrijven
als volgt samengesteld:
Voorzitter: A. Bouwman, Haarlem;
secretaris: 'G. J. Peper, Zandvoort;
penningm.: Mevr. E. J. Schabbink»
Brugman, Haarlem.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

leerïe schooljongens die een moeilijke
les moet worden ingepompt. Met alle
respect voor de toewijd' ig aic hij
aan deze rol besteedde, maar met dit
spreektempo gaan dialogen lijken op
een vertraagde film.
Een soortgelijk euvel viel waar te
nemen bij Jan Kiewiet, als jonkheer,
die qua grime voortreffelijk was
maar zich ook in een te zwaarmoedig
tempo door zijn uitspraken 'heen»
worstelde. Joop Volder maakte van
slager 'Bolhuis die streeft naar stan»
ding, 'n gevoelige krachtpatser. Maar
het mag wel wat „sjeuïger"! Zijn
spel had zeker kwaliteiten, nu en
dan té veel pathos. Jetty Swildens,
dienstbode, was een aardige rol die
hier en daar nog wel wat kon wor»
den aangezet, hetgeen met wat meer
routine in het vervolg wel zal lukken.
Theo Stor als schuldeiser»wijnhande=
laar — het 'Phoenix»jeugdtoneel
wordt kennelijk naar de senioren
overgeheveld — izag terecht niet zo
veel mogelijkheden in zijn rol; ik
niet in zijn grime. Gerard Swildens,
de berooide landjonker, alias correc»
te huisknecht, was m.i. wel wat vlak»
jes in zijn uitbeelding. Van deze rol
was toch wel meer te maken ge»
weest? Nel Tump, romantische sla»
gcrsdochter, was wat men noemt een
zeer lieve verschijning, geheel vol»
gens de 'bedoeling. Dat Bakker haar
nogal wat zoete teksten in de mond
gaf, was niet haar schuld.
'Zo waren in deze uitvoering dan
prestaties van diverse pluimage. De
regie had wel enige oneffenheden bij
het opkomen moeten voorkomen. Ge»
amuseerd heeft de zaal zich zeker
wel, maar wij wachten toch op het
moment dat Phoenix zijn naam eer
aan zal doen en uit de as van een
reeks niet zo bijzondere stukken met
nieuwe glans zal verrijzen.
L.

Op 21 Maart £;..ï. heeft de aanbesie;
ding plaats voor de bouw van aen ie:
huis voor bejaarden.

Goed materiaal
van de N.Z.H.V.M.
De N.Z.H.V.M. zond ons enkele fol»
dertjcs toe voor 't bezoek aan Flora,
Keukenhof en de bloembollcnveldcn,
voorts een viertalige folder voor het
bezoek aan Marken en Volcndam.
Bijzonder aantrekkelijk reclame»
materiaal verscheen daarnaast over
een rondrit door de duinstreek, waar»
bij ook een bezoek aan Zandvoort is
begrepen. In de badplaats wordt clan
o.m. een 'bezoek aan het Circuit in
het vooruitzicht gesteld. Het mate»
riaal is in frisse kleuren geïllustreerd.
Naar de N.Z.H, ons mededeelde '/ijn
op aanvraag exemplaren verkrijgbaar;
zeker is dat de Maatschappij — com»
mercieel gezien — behalve reclame'
voor haar bustochten ook een aar»
digc reclame voor de badplaats
maakte. Wat betreft de tarieven voor
speciale retourbiljctten naar .Heem»
stede of Lisse inclusief toegang tot
de Flora of Keukenhof, .ook deze zijn
verkrijgbaar en eventueel bij ons ter
inzage.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort en
het daaronder behorende ambtsge»
bied werd gedurende de maand Fe»
bruari 1953 ingelegd ƒ 49343,91 en
terugbetaald ƒ 53885,23.

óiuip d&otif'
Sanering
Verschillende woordenboeken heb ik
er op nageslagen, (om helemaal ze»
ker te zijn), maar saneren betekent
werkelijk: „de gezondheidstoestand
verbeteren", „gezond maken", ook
wel „zuiveren" of „schoonmaken".
Welnu — de zieke riolering van
onze badplaats wordt gesaneerd. Met
andere woorden: er gaat aan gedok»
terd worden.
De mensen, die in de laagste ge»
bieden van ons heerlijke dorp wonen,
zullen dit plan met gejuich begroeten.
Ieder jaar zitten zij met een bende
water, waar de honden geen brood
van lusten en moeten zij hozen om
het hoofd boven de blubber te hou»
den in het inundatie»gebied. Zand»
voort wordt dan echt wel een beetje
aan de regen en het gootwater ont»
worsteld. En het geeft mij altijd een
gevoel van trots, als ik bedenk deel
uit te maken van een gemeenschap,
die zich met taaie onverzettelijkheid
te weer stelt tegen het drab van de
riolen.
De zieke riolering is dus aan sane»
ring toe en Burgemeester en Wethou»
ders hebben de specialisten, die in
hun praktijk wel voor hetere vuren
dan vuil water gestaan hebben, opge»
trommeld om naar de patiënt te ko»
men kijken en hem zo mogelijk Ie
genezen.
Mevrouw en de heren moesten er
wcl even voor gaan zitten.
Het is ook sneu: Er komen chirur»
gen aan te pas, snijders, die heel
Zandvoort tot een oord van gaten,
sleuven en versperringen gaan ma»
ken. Dat is geen prettig vooruitzicht,
temeer omdat de regering — op een
verzoek van B. en '\V. — toegezegd
heeft in de kosten bij te dragen, als
de geneesheren dan maar vóór of op
l Maart met hun arbeid willen be»
ginnen. Dat vind ik een tikje sadis»
tisch. *Het ziektebeeld was niet eens
acuut en nu moet er akelig snel ge»
heeld worden, terwijl de regering
drommels goed weet dat aan het hè»
len een massa gekerf en gebreck
vooraf gaat. Wij hadden veel liever
nog wat in de periodieke modder ge»
zeten, dan straks onze badgasten
door de Zandvoortse catacomben te
leiden. Want daar draait het op uit.
Ik wil me er niet mee bemoeien,
(dat is m'n aard niet) maar als /c
nou es één keer mijn mening zouden
vragen, zou ik zeggen: Mensen, laat
je niet nemen door regeringsambte»
naren, die in een opwelling van boos»
aardigheid Zandvoort tot een gat wil»
len maken. (Gat in de meest letter»
lijke betekenis van gat). Nu kan een
geldelijke hulp van een dikke 65 mille

een niet te versmaden buitenkansje
zijn, maar ik vind toch ook dat we
niet alles aan het materialisme mo»
gen offeren. Onze eer staat op 't spel.
Want wij worden voor dat stomme
geld gedwongen dingen te doen, die
onze badgasten van straks in een af»
schuwelijke positie drijven.
Mevrouw en de heren hebben er
overigens geen zacht eitje van ge»
maakt. Sommigen van hen spraken
woorden, die — zoals dat in de be»

Zandvoortse Muziekkapel
Zaterdagavond j.I. organiseerde de
Zandvoortse Aluziekkapel in 'Mono»
polo voor leden en donateurs een ge»
zellige avond, welke door ongeveer
300 personen werd bezocht. In zijn
openingswoord liet de heer C. Beek»
huis uitkomen, dat deze avond de
leden, maar vooial hun dames, /e»
ker toekwam, ook al omdat ter gele»
gcnhcid van het 35*jarig bestaan
geen festiviteiten zijn georganiseerd.
IS'adat de voorzitter van de feest»
commissie, de heer J. Berkhout, nog
een paar opwekkende woorden had
gesproken was het woord aan confe»
rencicr Tolcdo met liedjes en grap»
jes. In het begin moest deze humo»
rist nog wel even „wennen", maar
zijn optreden we.rd allengs 'beter en
vlotter. !Hij was dan ook de ziel-van
de avond en kon de aanwe/igen wel
bezig houden.
Tweemaal trad voor het voetlicht
de goochelaar Mystica. Deze jeugdi»
ge plaatsgenoot v/on weer aller sym»
pathie, ook al ontfutselde hij zo nu
en dan aan zijn -helpers een porte»
monnaie, een vulpotlood, een zak»
boekje of een polshorloge. Zijn
goocheltoeren slaagden volkomen en
hij had clan ook een welgemeend ap«
plaus in ontvangst te nemen. In het
bijzonder viel-op de krachttoer om
een losse lamp op iemands 'hoofd —
in de zaal —^te laten branden!
Ook het .gezelschap „De Strand»
jutters, dit '.kjeer onder leiding van
de directeur,-" ds 'heer 'Wildschut,
'boekte een.v uitbundig succes, vooral
toen het onder leiding stond van
gastidirgent Jonas Bcrkhoutsky.

min of meer beroemd geworden. Eén
hoop heb ik, dat het toerisme naar
de badplaats zal toenemen, wanneer
men komt te weten dat er een veel
leukere attractie voor in de plaats
gekomen is. Dan kan men zeer wel
van de nood een deugd m a k e n . . . .
maar dan moet men over een behoor»
jlijke dosis fantasie beschikken. En
eerlijk gezegd: ik heb daar wel goede
moed op. De badgasten zullen het
straks heerlijk vinden om hun va»
cantie gedeeltelijk in de riolen door
te Brengen. Zij zullen niet meer be»
hoeven te zitten kniezen bij slecht
weer, 'waar ze naar toe moeten. Er
?it hier nog een grote propagandis»

attractief.... leuk en aardig
schaafde omgangsvormen luidt — mij tische waarde aan vast, mits de kui»
uit 't hart gegrepen waren. Wat een len en gaten een beetje handig wor»
moed, om in Iret gezicht van de grijn» den geëxploiteerd. En. ook daar heb
zende armoede — als ik zo de finan» ik vertrouwen in. Diverse dingen
ciële positie van de gemeente mag worden in Zandvoort meer dan mid»
kenschetsen — te zeggen: „Beste re» delmatig goed geëxploiteerd. De kra»
gering, waai op met je vijfenzestig» ters, die overal in het dorp worden
duizend pietermannen. Wij willen gegraven, moeten zo diep en breed
Zanavoort houen! En dat is een mogelijk zijn. Onze gasten moeten
Zandvoort, zoals het is.... desnoods zich op velerlei gebied kunnen ver»
met modderkommen • in het oude maken. Wel, laat ze dat dan ook in
dorp, (eigenlijk verrukkelijk rustiek) de gaten en sloten doen. Het zal een
maar in ieder geval zonder kuilen en kostelijk gezicht zijn en.'... wie weet
staketsels, die de burgers en de bad» wat er nog uit geboren wordt. (Merkt
gasten de stuipen op het lijf jagen.'' u, hoe warm ik opeens loop voor het
Maar 't is er door gekomen: De re» riool»toerisrne?)
gering heeft haar zin gekregen. De
•Mijnheer van Kuijk had 't nog over
grote aanval op het doodzieke riool» . de riool»doortrek»machine en de kol»
buizen=net is ingezet. Verschillende kenzuiger. Brengt me op een schit»
straten zullen nu — sedert het be» terend idee. (Typisch, hoc ver je in
staan van onze plaats — voor de enthousiasme kunt gaan, dat je je
achthoiiderdïdrieenzevcntigste maal eigen ideeën schitterend vindt). Wij
worden opgebroken. (Tot mijn niet zouden de badgasten een eindweegs
geringe opluchting was mijn straat door de riolen kunnen trekken en ze
er hedenmorgen nog niet bij. Dat — natuurlijk op een heel andere
vind ik fijn, want ik heb op 't ogen» plaats — omhoog kunnen zuigen.
blik stikkene schoenen).
Dan hebben we hier geen lunapar»
De opposanten tegen het sanerings» ken en andere kinderachtige verma»
plan»op»korte»termijn hebben de vlag kelijkheden meer nodig. Want dan is
gestreken. Met ere. 'Want zij waren het kruip»door, sluip»door (het riool)
mij sympathiek.
attractie no. één geworden.
Ik geloof, dat de badgasten eigen»
Laat mevrouw en de heren het zó
lijk 's zomers 'hier heen kwamen, mes- eens zien.
de om de vochtige traditie in d~
dorpskern. Zandvoort was hierdoor
BART.TE.

In de tussenpozen bestond gele»
gcnhcid tot dansen, waarvan een
druk gebruik werd gemaakt, terwijl
voorts een grote verloting voor vele
gelukkigen zorgde. Al met al een ge»
zellige avond, die wel niet op een
hoog plan stond, maar velen 'een
paar prettige uren heeft bezorgd. En
daar ging het om.
' J.G.B.

Officiële opening
Yoorjaarsbeurs
Vrijdag 27 Februari opende Haar»
lems burgemeester Mr 'P. O. F. M.
Crcmers in tegenwoordigheid van
vele genodigden de He Voorjaars»
beurs Voor de Vrouw, door in de
hall van het Krelagehuis te 'Haarlem
de groen»witte vlag te hijsen. Onder
de aanwezigen merkten wc op bur»
gemeester en mevrouw van Fenema.
Voordat hiertoe echter werd over»
gegaan sprak mevrouw Groosmuller»
Voet in haar kwaliteit van vice»pre»
sidcntc van de Nederlandse Vereni»
ging voor Huisvrouwen een woord
van welkom.
In het bijzonder gold dit woord de
echtgenote van de commissaris deiKoningin, mevrouw de Vos van
Steenwijk en de ere»voorzitster me»
vrouw Cremers. Beide dames werd
bij aankomst bloemen aangeboden.
De heer L. van Berkel voerde het
woord nameni de Katholieke mid»
denstandvereniging, waarna burge»
meester Cremers werd verzocht de
eigenlijke openingsrede uit te spre»
ken.
De burgemeester noemde deze
beurs de graadmeter voor de acrivi»
teit van de middenstand en sprak de
hoop uit dat het ditmaal weer een
eclatant succes zou worden.
(Het openen dezer tentoonstelling
betekende volgens spreker eigenlijk
het opendraaien van de kraan van de
lente.
Hierna werden de aanwezigen in
de gelegenheid gesteld een kijkje te
nemen op de Beurs, die evenals vo»
rige jaar weer een uiterst verzorgde
indruk maakte.
Speciale aandacht verdient de mi»
niatuursglasblazerij. De vlinder die
evenals de pauwestaart vervaardigd
is uit korte „glasharen" is werkelijk
de moeite waard, evenals de palm»
boom, bestaande uit een glasspiraal.
Het viel ons echter op dat ditmaal
't paviljoen dat steeds ter gelegen»
heid van deze tentoonstelling naast
het Krelagehuis wordt opgebouwd,
dit jaar niet was opgesteld, zodat de
tentoonstelling belangrijk kleiner is
dan andere jaren.
Bij informatie bleek ons dat de
verwarming van dit gedeelte op zo»
veel moeilijkheden stuitte dat het be»
ter werd geacht het althans dit jaar
te laten vervallen.
Men is echter -vast van plan vol»
gend jaar zodanige maatregelen te
nemen, dat men dit euvel het hoofd
zal kunnen bieden, zodat in 1954 de
Beurs weer haar normale omvang zal
hebben.
De modeshow, als van ouds onder
leiding van mevrouw 'Hans Smit, die
op haar bekende geestige en be»
schaafde wijze het publiek attent
maakt op de nieuwste modesnufjes
van voorjaar en zomer 1953, is dit
jaar buitengewoon fleurig.
Na veel moeilijkheden is de firma
Stoutenbeek erin geslaagd een man»
nequin maat 46 te engageren. !Het is
o.i. echter jammer dat deze veelal
zulke sombere, donkere toiletten
draagt.
G.iH.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd', staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië: m.s. ,,'Modjokerto" (12/3)
Nw. Guinea: m.s. „Tabinta" (26/3)
Ned. Antillen: m.s. „Hestia" (7/3)
Suriname: m.s. „Bonaire"' (18/3)
Unie van Z. Afrika en Z.WJ Afrika:
m.s. „Jagersfontein" (10/3)
Canada: s.s. „Rijndam" (11/3)
Z. Amerika: m.s. „Alnati" (10/3)
Australië: m.s. „Strathaird" (7/3)
Nw. Zeeland via Engeland: (7/)

FAMILIEBERICHTEN
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Heden werd van ons weggeno»
men ons aller lieveling
PETERTJE
in de jeugdige -leeftijd van 14
maanden.
P. Cliteur
E. Cliteunv. d. Geer
Uit aller naam:
P. Cliteur
Zandvoort:
P. CliteunCoorengel
Amsterdam:
A. v. d. Geer
N. v. d. Geersv. Duyn
Amsterdam, 26 Febr. 1953
Zeedijk 105»!
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Over de gehele linie:
opmerkelijk goede resultaten.
Onze elftallen waren het afgelopen
weckeend wel bijzonder op dreef. Van
de 12 gespeelde wedstrijden werden
er 7 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en
slechts 2 ontmoetingen verloren. De
oogst was dus 17 punten u i t . een
maximum van 24.
Jammer was het echter, dat Zand*
voortm. l het in de uitwedstrijd
tegen Blauw Zwart niet verder heeft
kunnen brengen dan een gelijk spel.
Een resultaat overigens, dat de ver»
houding goed weergeeft en waarme*
de iZandvoortmeeuwen, gezien het
spelverloop, tevreden kan zijn.
BI. Zwart slaagde er voor de rust
in op min of meer gelukkige wijze een
2*0 voorsprong te nemen, waartegen*
over Zandvoortmeeuwen één doelt
punt stelde. In de tweede helft had
Zandvoortmeeuwen een licht veld*
overwicht, maar 'het spel in de voor*
hoede was niet agressief genoeg om
succes te kunnen hebben. 'Wel stom
den paal en lat een paar keer 'n doel*
punt in de weg; ook aan de thuisclub
ontgirig een keer door iets dergelijks
een goal. De laatste -paar minuten
•zette Zandvoortmeeuwen alles op de
aanval en door een prachtig doelpunt
van verre afstand ingekogeld, sleepte
'Zandvoortmeeuwen de halve winst
in de wacht.
De ontmoeting tussen Zandvoort*
meeuwen 2 en Schoten 2 was een
strijd tussen twee vrijwel gelijkwaar»
dige ploegen. Reeds binnen vijf mi»
nuten wisten de reserves van -Zand»
voortmeeuwen de leiding te nemen.
Deze voorsprong werd tot vijf minus
ten voor het einde behouden. Het
enthousiast spelende Schoten wist
toen van een foutje in de achterhoe»
de te profiteren en de stand op 1*1
te brengen. Een stand die de verhou*
ding overigens goed weergeeft.
Een traag spelend Zandvoortmeeu*
wen 3 liep in de eerste 'helft thuis te*
gen Spaarndam 2 een 3=1 achterstand
op. Het 3e liet het echter hier niet bij
. en tapte na de hervatting uit een an*
der vaatje. Het werd spoedig gelijk.
Men bleef op de goede weg doorgaan
en behaalde tenslotte nog een ruime
overwinning.
Veel respect hebben we ditmaal
voor het 4e elftal. Met 10 man (weer
een wegblijver) werd niet alleen goed
stand gehouden uit tegen V.S.V. 5,
maar zelfs een kleine overwinning be*
vochten. Een uitstekend succes!
Een productieve bui had voorts
•het 5e elftal. Het thuisspelende V.S.
V. 6 kreeg niet -veel vat op het goede
combinatiespel der veteranen en in»
casseerde een grote nederlaag.
Zandvoortmeeuwen 6 schijnt op de
goede weg te zijn. Het tweede puntje
in dit seizoen werd 'behaald door ge»
lijk te spelen tegen E.D.O. 8.
De kansen van het 7c zijn aanmer»
kelijk gestegen doordat dit elftal zijn
concurrent, iH.F.C. 11, een nederlaag
bezorgde.
Minder goed kwam het jun. a elf*
tal voor de dag door de •uitwedstrijd
tegen H.F.C. b op het kantje af te
verliezen.
!Het Ie -Zaterdagmiddagelftal had
meer moeite met de hekkensluiter
V.EJW. dan werd verwacht. De te»
genpartij vocht voor zijn laatste kans
om degradatie te ontlopen. Zonder
succes echter, want Zandvoortmeeu»
wen bleef de baas, .zij het met klein
verschil. Het is nu vrijwel zeker dat
V.-E.W. het kind van de rekening
wordt. Wat dus inhoudt dat Zand»
voortmeeuwen niet veel meer te vre»
zen heeft. Eén punt uit de resterende
wedstrijden is voldoende om defini»
tief al het gevaar af te wenden.
Ook het 2e Zaterdagmiddagelftal
liet zich niet onbetuigd en behaalde
in de uitwedstrijd tegen Kennemer*
land 6 'beide punten.
, Adspirantcn a was thuis tegen Rip»
perda a dik de baas en boekte een
royale zege. Het adsp. d elftal ver»
mocht er niet in slagen R.C.H, h de
punten afhandig te maken.
Uitslagen van j.l. Zondag l Maart:
Blauw Zwart*Zandvoortm. I
2»2
Zandvoortm. 2*Schoten 2
1»1
Zandvoortm. 3#Spaarndam 2
6*3
V.S.V. 5»Zandvoortm. 4
1=2
V.S.V. 6»Zandvoortm. 5
2=6
Zandvoortm. ó*E.D.O. 8
2»2
Zandvoortm. 7*H.>F.C. 11
2=0

Te koop aangeb.: PRACHT
JAPON, lichtgrijs, maat 44.
Eén keer gedragen, zeer ge=
schikt voor trouwjapon.
v. Steijnen, Grote Krocht 29

Welke

energieke jongeman

wil met onze steun een assurantiekantoor' begin*
nen of 'bestaande portefeuille uitbreiden?
Br. onder no. 1701 bureau Zandv. Courant.

•MODESHO.W
Zoals teder jaar wordt ook de lente
TWEE MAAL PER WEEK
van 1953 ingeluid door vele mode»
shows.
brengt de
Humanistisch Verb.
Een modeshow is een evenement
Zandvoortse Courant
Morgen, Woensdagavond
GEVRAAGD:
die
altijd in het teken van de belang*
8 uur, spreekt de Heer
U al het plaatselijk nieuws!
stelling
staat, want al is een vrouw
met
ingang
van
Maandag
9
Maart
een
J. M. ROELOFSEN over
nog 'zo weinig op haar uiterlijk ge»
Humanisme en Vrijsteld, toch is ze altijd weer een heel
klein tikkeltje benieuwd wat de gro*
zinnig Protestantisme
voor
het
Politiebureau
tegen
een
weekloon
van
ƒ
34,73.
te koning Mode dit jaar met haar
in 'Hotel Keur, Zeestraat.
Iedere Vrijdag gekookte Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directeur voorheeft.
of
gebakken
mosselen
van de Dienst- der Publieke Werken, Raadhuisplein 4.
En gelukkig zijn de veranderingen
Te koop wegens vertrek:
Tot 1.30 uur geopend
die 'Zijne Majesteit heeft aangebracht
GEY'SER met' douche
niet van 20 'heel ingrijpende aard.
en z.g.a.n. 4*pits GASSTEL
De roklengte is vrijwel gelijk ge»
(Dordrecht). Oosterp.str. 83.
bleven, de aangeknipte mouw is nog
altijd favoriet en in kragen en 'hals»
Gevr. GEM. WOONGEL.
HAARLEM
uitsnijdingen is ook niet veel nieuws
v. 4 pers. voor de a.s. zo»
te bespeuren.
mermaanden of langer. Br.
Zaterdag 7 Maart,
Bij elke 500 gr. gehakt l pakje margariue voor 10 et
In cocktailjurkjes wordt nog wel
m. prijsopg. onder no. 1702
8.15 uur . .
Bij 500 gr. rundvlees l pakje margarine voor 25 et of
veel strapless gebracht, maar toch
bureau Zandv. Courant.
of een pakje eigen gesmolten vet 35 cent
DE NEDERLANDSE
(en dit in felle tegenstelling met de
laagte van de japon) heeft dit zijn
COMEDI'E
Jongeman, 25 jaar, zoekt
Vrij dag en Zaterdag extra reclamedagen
hoogtepunt al weer gehad.
NET KOSTHUIS.
School
met vlees en vleeswaren
Daarnaast ziet men veel cocktail»
Br. no. 1705 bur.' Zandv.Crt
voor vrouwen
jurken die hoog aan de hals gesloten
KLEINE KROCHT l
TELEFOON 2432
zijn met een staand*liggënd 'kraagje
B.z.a. 'NETTE WERKSTER,
Zondag 8 Maart, 8 uur
en in sommige gevallen is zelfs een
ook v. schoonmaak. V.g.g.v.
• AMSTERDAMS
enorme pofmouw weer in genade aan»
Br. no. 1704 bur. Zandv.Crt
TONEELGEZELSCHAP
genomen.
MELKERIJ
Bij de mantels ziet men dit jaar
Driekoningenavond
prachtige, frisse tinten. 'De nieuwe
modekleur is framboise en de stof»
Maandag 9 en
fen die verwerkt worden zijn veelal
Dinsdag 10 Maart, 8 uur
mohair en rayé.
AMSTERDAMS
'Met deze mantels is echter wel iets
' (ook Bulgaarse) •
TONEEL GEZELSCHAP
Winkeliers,
gebeurd en \vel dat -ze niet meer •zó
Heerlijk,
verfrissend
en
last
not
least
met twee grote en twee
in de rug klokken als vorig jaar en
maakt reclame gezond
Zes personages
kleinere 'brillanten. Tegen
van de mouw is 'het bijzondere dat
op
zoek
naar
door
middel
HOGEWEG
29
TELEFOON
2-164
hoge beloning terug te be*
hij zowel lang als driekwart gedragen
zorgen bij Blom en v.d. Aa,
een schrijver
van de
kan worden. • In het' laatste geval
Prins Hendrikkade 33, Am»
ABONNEMENT A en B
gecompleteerd door een lange hand»
Zandvoortse
sterdam, telef. 62192.
schoen. Meestal is de mantel knoop»
Courant.
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al*
loos. (De mijne soms).
PRIMA
'les inbegrepen). Voorver*
telefoonnummers
De mantelmouw heeft dit jaar een
Want:
PAARDENVLEES koop" op speeldag en 2
bijzonder effect en vooral wanneer
en. adressen
wie
niet
tegen concurrerende prijzen.
dagen ervoor van 10=3 u.
hij driekwart wordt gedragen maakt
2000 Brandmelding
adverteert
Telefonisch na 12 uur.
Als U hierop schrijft, ko»
dat wel een typische indruk. Hij
2403
Commandant
Brandweer
men wij Do. vragen en Vr.
Coupons geldig.
wordt n.l. zeer laag ingezet en is
wordt
2100
Politie
en Za. bezorgen. Br. onder
daardoor tamelijk wijd. Dus eigen»
vergeten.'
2819 Politie (voor spoedgevallen)
no. 1703 bur. 'Zandv. Crt.
lijk weer het oude thema van de
250 gram
2345 Gem. Secretarie
vleermuismouw.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Echte Geld. gekookte
Bij een goede coupe kunnen ook
2262 Informatiebureau Vreemdelinmeer gevulde figuren deze modellen
worst
60
cent
genverkeer. Kiosk Raadhuisplein zonder enig bezwaar dragen.
Iedere Woensdag speciale
2887 Stoomwasserjj „Hollandia", •
Als grappige bijzonderheid ziet
MOSSELENAVOND
fijnstrgkera, J. H. G. Weenink, men de mantel met de losse stola,
Pakvelds'traat 30 a
Stationsstraat 11. Tel. '3075 Kerkstraat 14. Telef. 2102
waarop twee grote zakken zijn ver»
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse- werkt.
" ,
laan
7
Bij een mantel hoort natuurlijk een
H.F.C. b*Zandv.m." jun. a
3*2 Corodex met 21825 punten en-5 mar*
2135
Zandvoortse
Courant,
Gertenhoed en die zullen over het algemeen
Vriendenkring verzamelde 19539
Uitslagen van j.l. Zaterdag 28 Febr.: sen.
bachs Drukkery, Achterweg l
zeer klein zijn, eigenlijk meer een
punten en 11 marsen.
/
2424
Autobedrijven
„Rinko"
Zandvoprtm. 1*V.'E.W. .1
3=2
kapje. 'Echt iets voor onze Zand»
Vanavond speelt K.J.C. Dames
Oranjestraat
en
Stationsplein
K'land 6*'Zandvoortm. 2
2*4 Noord tegen K.J.'C. Zandvoort.
voortse, altijd min of meer winderige
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
Zandv.m. adsp. a=Ripperda a
8*0
boulevards.
„De
Opbouw",
Toliensstraat
47.
R.CJH. h»Zandv.m. adsp.. d
5=2
Maar zoals'op iedere regel een uit»
2254
SHjterü
Le'fferts,
Zeestraat
44
KJ.C. „NOORD" .
zondering is, zijn ook de grote zwarte
GYMNASTI'EKVËR. „O.S.S."
en witte tulle hoeden van dertig jaar
In plaats van Donderdag speelde
geleden weer in ere 'hersteld. Meer
Afd. handbal
K.J.C:' „Noord" op Woensdag j.l.' z'n
iets voor de grote Derby.
O.S.S. I*Rapiditas:'- 15*3
laatste ronde voor het Maandkam*
De japonnen zijn over het alge»
Umond 2*O.S.S. 2: afgelast.
pioenschap van Februari. Winnaars
meen eenvoudig van lijn en daardoor
O/S.S. heeft een prachtige overwin* werden: 1. iG. v. Veen (tevens kam*
zeer geschikt om door iedere vrouw
ning behaald op Rapiditas. De posi* pioen); 2. J. Schaap; 3. A. Koper;
(aanvulling, op het Raadsverslag gedragen te worden.
4.
Flr.
Molenaar.
De
stand
in
de
Jaar*
tie van. O.S.S. — aan de kop — is
van Vrijdag j.l.)
Men ziet veel linnen en ook Ever»
nu zeer goed. Met nog 4 wedstrijden competitielijst over de maanden Ja»
r
glaze is dit seizoen zeer gewild. De
nuari
en
'Februari
luidt
thans:
1.
G.
te spelen leidt de club
nu met 4 pun*
Punt 2. Vaststelling van „opslag- combinatie marine»wit is nog steeds,
ten voorsprong op ;no. 2 en 5 punten A. 'Koper; 2. H. Paap; 3. A. Koper;
percentages" voor de dienst van favoriet, terwijl daarnaast veel grijs
4.
C.
A.
Leen.
op no. 3 van de ranglijst. Tegen de*
Publieke Werken.
tezamen met andere kleuren wordt
Aangenomen z. hoofdelijke stemming. gedragen.
ze beide teams moet O.S.S. nog een
keer in het veld komen.
•De anthracietkleur ziet ineri veel, .
KOR'FBALUITSLA GE N
Punt 3. Vaststelling van het aantal ook in tassen en schoenen. Naar mijn
wekelijkse lesuren voor het vak- persoonlijke mening doet deze tint
K.J.C. „ZANDVOORT"
•De 'Zondag te Haarlem gespeelde
onderwijs in 1953.
Zandvoortse Aangenomen z. hoofde!, stemming.
veel somberder aan dan zwart. Maar
Vrijdag j.l. speelde K.J.C „Corodex" wedstrijden van de
u weet het, smaken verschillen en
tegen K.J.C. „Vriendenkring1' om de Koffbalclub eindigde in twee neder*
lagen.
Noordmanbeker. '
Punt 4. Vaststelling van het be- dat is maar heel gelukkig ook, want
Het was een gezellige avond. De
Het eerste werd met 3=2 verslagen
drag bedoeld' in art. 55 bis der la- stel u voor dat dat niet het geval
was en we deze zomer allemaal in 't
jongste vereniging xleed zijn uiterste door Aurora 4, het tweede met 4=2
ger onderwijswet 1920 over 1953.
Aangenomen- z. hoof del. stemming.
framboise zouden „vallen", wat zou
best en met een klein verschil won door D.S.V. 1.
dat een eentonige boel worden.
Punt 5. Vaststelling van de 5-jaarGELSKE DE NES.
lijkse afrekening van de vergoeiding voor het bijzonder onderw.
1943 t/m 1947.
Aangenomen z. hoofdel. stemming.
Van
eenspeeltuinleider
mag
ver*
De Nederlandse Unie van Speeltuin*
Punt 10. Verlenen van medewerorganisaties organiseerde Zaterdag wacht worden dat hij 'bereid is daar*
king aan het bestuur van de Juj.l. in -Hotel Brinkman te Haarlem toe opgeleid te worden en iets te Ie*
liaiiaschool voor het herstel van
een Streekconferentie, waar tal van' ren van de grondbeginselen der psy*
een lokaalvloer.
Monopole •.
speeltuhrbesturen waren uitgenodigd, chologie. Men moet het kind zien als Aangenomen
z. hoofdel. stemming.
o.a. van „Kindervreugd'', de Zand" individu en op die wetenschap moet
Dinsdag
3
Maart
8 uur: film „De laatvoortse vereniging.'
het speeltuinwerk worden opge*
Punt 11. Verlenen van een aanvuïste gitens".
En daarom leek j het ons van veel bouwd.
lend crediet voo_r' de bouw van een
belang deze drukbezochte streek*
Hoewel de heer Faber zijn rede
waterzuiveringsinstallatie en van Woensdag .4: Maart 8 uur: idem.
conferentie bij te -wonen.
grotendeels 'baseerde op feiten die bij
een nieuw crediet voor een ge- Donderdag 5 Maart 8 uur: Pianio-reDe heer J. du Bpis, voorzitter van een ieder, die zich enigszins voor
bouwtje voor het -beitsen van wacital door Iskar Aribo, onder ausp.
termeters. .-.
de N.U.S.O. door ;ziekte verhinderd psychologie van het kind interesseert,
Culturele Kring „'t Helm".
was, werd deze bijeenkomst geopend bekend verondersteld mogen worden, Aangenomen z. hoofdel. stemming.
door de heer H. van Oostrum, tweede was toch wel één uitspraak van hem
Punt 14. Verkoop van grond bij
voorzitter.
zeer belangrijk, n.l.: „De jeugd van
het perceel Haltestraat 14.
Andere attracties en
De heer van Oostrum somde de vandaag is niet slechter dan vroeger,
diverse voordelen en resultaten op alleen anders opgegro'eid, in een an* •Zonder hoofdelijke stemming werd benuttigheden
van aansluiting bij de N.U.S.O. die dere wereld, in een maatschappij die sloten aan de heer F. M. van Deursen
alhier,
te
verkopen,
een
stukje
grond
voor 'het speeltuinwerk een onmis* veel gecompliceerder is". Spreker
Woensdag 4' Maart, 8 uur:' Openbare
pion. 11 m2 en liggende aan de
bare factor is geworden. Telde men heeft een vreselijke hekel aan het groot
vergadering van het Humanistisch
achterzijde
van
de
tuin
van
het
perin 1929 negenenzestig speeltuinver* woord „massajeugd" en wij -zijn ver* ceel Haltestraat 14, toewoond door de
Verbond' in Hotel Keur, Zeestraat.
heugd dit te mogen publiceren uit de heer E. Spoelder.
enigingen, thans zijn 'het er 375.
Spr. dhr. J. >M. Roelofsen. •
De heer P. C. Faber, directeur van mond van iemand die door zijn'werk
Donderdag
5 Maart 8 uur; Lezing en
het Gem. 'bureau voor Jeugdzorg te de jeugd zo door en door kent, want
Punt 15. Voorlopig vaststellen van
film over Zandvoort door de heer
Amsterdam, hield daarna een inlei* maar al te vaak wordt met dit on*
de rekeningen van de takken van
P. v.d. Mije in „Ons Huis". I.v.A.O.
dienst en van de gemeente over
ding met als onderwerp „Een zwerf* prettige woord geschermd.
1950.
tocht door Jeugdland". Spreker die
T.m. Vrijdag 6 Maart, 10:5 uur en
De tweede spreker van dit congres
ongetwijfeld de gave van het woord was de heer D. Vijlbrief met het on* Zonder hoofdel. stemming aangeno7=11 uur: De Haarl. Voorjaars'beurs
bexit, hield een gloedvol betoog over derwerp: „Speeltuinwerk waarom en men.
voor de Vrouw in het Krelagehuis,
\
de opvoeding van het Kind.
Leidsevaart te Haarlem.
hoe".
Punt 16. Verlenen van een crediet
De heer Faber zeide het niet eens
Wanneer we iets willen onderne*
van ƒ 1000,- voor het restaureren
te zijn met 'Bernhard Shaw, die be* men moet vaststaan waarom en hoe
van de burgemeesterskamer.
weert dat opvoeden is de •georgani* wij dit doen, zo ook speeltuinwerk,
Stadsschouwburg, Haarlem
seerde verdediging:van de volwasse* aldus de heer Vijlbrief.
Ds heer TATES zag geen noodzaak
ne tegenover het' kind.
Spreker 'belicht intens de opleiding dit .z.i. vry: hoge bedrag te voteren • De Dinsdag 3 Maart S uur: Italiaanse
•Opera brengt „Lucia di Lammer*
Opvoeden moet zijn: het geven van tot' speeltuinleider(ster). Een leider verf is nog goed,' evenals het behang.
! Het
moor".
hulp bij de ontplooiing van de zelf* der moet niet alleen willen, maar ook 't Is een moeilijke tijd en dus
restaureren moet maar van de post
standigheid.
kunnen.
Zaterdag 7 Maart 8.15 uur: De Ne*
onderhoud.
Het kind heeft nodig: belangstel*
IH'et betoog van de heer Vijlbrief . De heer KONING oordeelde milder
derlandse Comedie met „School
ling, liefde, warmte en veiligheid' Het kan men beschouwen als een aanvul* ten vond dat • de burgemeesterskamer
voor vrouwen".
gezin is de kleinste natuurlijke . ge* ling op de rede van de vorige spre* wel opgeknapt moest worden, mits het
meenschap maar bij de opvoedings* ker. Een der voornaamste onderdelen werk maar dioor Zandvoorters gedaan Zondag S Maart 8 uur: Amsterdams
itaak 'heeft het gezin tegenwoordig is het goed besturen van een speel* 'zou worden.
Toneelgezelschap met „Driekonin*
Toeri was het kwart over twaalf en . genavond".
nodig de hulp en steun van andere turnvereniging.
vond
d©
burgemeester
het,
welletjes.
Hij
organisaties en in dat' verband vindt
Na enige interessante discussies gaf een.korte, snelle hamertik tot be- Maandag' 9 Maart S uur: Amsterd.
de heer Faber de speeltuinen van zo werd deze belangrijke streekconfe* sluit,
vóór de Raad tofc de ontdekking
Toneelgezelschap met „Zes perso*
groot belang, vooral voor de grote* rentie' .beëindigd met een gezellig sa* kwam dat • de Bondvraag er -bij in
nages op zoek naar een schrijver".
stads jeugd:
menzijn.
G.H.
schoot!• • •
Dinsdag W Maart S. uur: idem.
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zelfs enige genegenheid voor de mens
in het algemeen krijgen, ondanks alle
rare dingen die hij uithaalt, voor. dit
wezen van vlees en bloed in zijn on»
in Zandvooxrt l eindig
aantal grappige en zwaarwich»
tige variëteiten. Misschien dat -wij te»
Alhoewel wij noch tot het Humanis» gelijk kunnen glimlachen om zijn
tische noch tot Vrijzinnig Protestant» nijvere bezigheid ^"zoveel over alle
se kamp wensen te behoren, hebben hoge dingen des levens te oreren en
we Woensdagavond met belangstel» tegelijk onze hand kunnen uitsteken
ling de gedachtenwisseling aangc» wanneer hij in de narigheid zit. Mis»
hoord tussen vertegenwoordigers van schicn dat we eens zullen leren de
deze stromingen en ons zelfs bezon» godsdienstige en sociale theorie eens'
digd aan enige — naar wij nu wel een beetje te vervangen door een
zeker weten volstrekt nodeloze — glimlach in de richting van. onze
opmerkingen.
naaste. Een kleintje maar.
Er vond hier dan weer een van die
•Maar daarvoor zullen wc dan onze
ouderwetse, loodzware discussies onuitputtelijke redenaties over het
plaats waarmee wij ons in Holland menselijk geluk in het algemeen wat
evenals met onze tulpcnbollcn 'te» moeten verwisselen voor een eigen
recht zo'n faam hebben verworven.
gelukkigheid zonder pretenties en de
Niet dat men bepaald onvriendelijk tussenmcnselijkc verhoudingen maar
tegen elkaar is, zeker niet, maar wel een beetje open moeten laten. 'De
onverbiddelijk. Als wij in Holland wereld heeft genoeg woorden. Der»
ergens geen gevoel voor hebben dan halve moge er nog enige volgen. Niet
is het voor het 'betrekkelijke van on» van ons, indien dit als excuus mag
•/e waarheden en vooral voor de uit» gelden, maar van Jan Greshoff uit
eindelijke onmacht van onze princi» de tijd dat hij nog niet zo onuitstaan»
pes. Met de grootste standvastigheid baar was. 'Het is zeker niet het meest
en de meest diepe beweringen heb» overrompelende dat er in het 'Neder»
ben wc door ongeveer alle tijden heen lands is geschreven, maar toch we]
een nogal opvallend gebrek aan Ie» aardig.
vcnskunst goedgepraat.
W,e hebben altijd kunnen zeggen
Ik groet u, buurman, kameraad
hoe bet moest en. waarom en zelfs
Ik groet u orgelman, soldaat
ook kunnen berekenen hoeveel vreug»
Besteller, boer en bedelaar
de er wel uit onze doelstellingen zou
Ik groet u, blinde vcdelaar.
voortvloeien, maar een smaakvol, blij
Ik
groet de honden op de straat *)
volkje dat 'het moment waarop het
En 't paard dat voor de bróodkar
leefde met wat humor en levensplezier
gaat.
consumeerde, zijn wc er nooit door
geworden. Dat zou pas kunnen, zei»
Ik
ben
als
gij
—
ook
ik
bemin
den we, als iedereen' net zo over het
'Een vrouw, een kind, wat aards
hoge Leven dacht als wijzelf. Van»
gewin
daar dat we rustig doorgaan met el»
'Gejaagd, gedeukt en toch nog even
kaar te overtuigen van de diepste Ie»
Gebrand op dit onzalig leven.
venswaarden zonder ooit dit doel te
bereiken en zonder ons erbij neer te
(Niet de Zandvoortse honden na»
leggen dat er door de hele geschiede»
tuurlijk).
nis heen duizend en één, misschien
wel =twee, manieren ontstaan zijn om
het bestaan en de mens' te bekijken
en om te proberen enig geluk te sle»
pen uit. het toch al zo vaak weerbar»
s'tige leven (zoals Bloem zegt).
We nemen onszelf onmatig serieus
en 'hebben cónférentietaféls nodig om

£ea discussie.

Agenda voor de
openbare vergadering
van de Gemeenteraad
op Dinsdag 10 Maart 1953, 8 uur.
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot het verlenen van
een crcdict ten behoeve van het aan»
brengen van een hekwerk nabij het
circuit.
3. Voorstel; betreffende de win»
kclsluiting.
4. Voorstel tot het doen verwijde»
ren van beltvuil en het aanleggen van
bestrating in uitbreidingplan 'È.
5.- Voorstel tot het doen aanbrcn»
gen van een slijtlaag op het circuit.
fi. Rondvraag.

Herbouw Zuiderbad
niet op de agenda
Op de agenda voor de Raadsvergade»
ring van 10 Maart a.s. staat — waar»
schijnlijk tot enkeier verwondering —
niet de kwestie van de herbouw van
het Zuiderbad. Een desbetreffend
voorstel werd, zoals men zich zal her»
inneren in de laatste vergadering n.l.
aangehouden tot deze datum.

Bijna f 25.000,voor het Rampenfonds
Na ontvangst van enkele nagekomen
giften, waaronder een groot ƒ 10.000
van dezelfde gever die reeds ƒ 1000
schonk, is door de Zandvoortse af»
deling van het Rode Kruis thans in
totaal ƒ 24.928,- aan het Rampen»
fonds overgemaakt.

30 September '52 stelde de Raad. een
verordening
vast op de.winkèls'luiting
die door- de Kroon moest worden
goedgekeurd. De (Minister van Eco»
nomische 'Zaken heeft enige bezwa»
ren naar voren gebracht, zodat'de
winkelsluiting, "evenals de bepalingen
voor ontheffing tijdens het seizoen en
laterssluiten i.v.m. het karakter van
Zandvoort als forensenplaats, a.s.
Dinsdag wederom ter tafel komen.
Geen middagsluiting bakkers enz.
Indien wij een paar kanten van dit
uitgebereide voorstel aanstippen, dan
merken wij op dat de verplichte mid»
dagsluiting niet zal gelden voor win»
kcls waar brood, foanketbakkerswaren
n chocoladesartikelen etc. worden
Iverkocht. Indertijd lokte een -verzoek
hiertoe van de zijde van de bakkers
in de Raad nogal wat discussie uit.
Ook in de naburige gemeenten wordt
dóór deze groep winkeliers niet ge»
sloten.

Met bijxondere blik:
ken ziet .het Westen
momenteel naar hel
Oosten, als gevolg
van de onverwachte
dood van 't Russische
staatshoofd. Omtrent
de opvolging wordt druk gespecii:
leerd. Als belangrijkste vraag geldt,
of' hei aantreden van een nieuw Sou'»
jet:staatshoofd enige verandering zal
brengen in de Russische buitenland:
se politiek, en in de tweede plaats nu:
tuurlijk, in de binnenlandse. Ook
aan het laatste wordt begrijpelijker:
wijs aandaclit besteed, want men is
de beruchte Moskouse processen
waarbij vele partijleden door het
Stalinistische bewind werden
neerd nog niet vergeten.
O/' eer. nieuw regime wederom een
dergelijke „zuivering"
noodzakelijk
zal maken, lijkt moeilijk te voorspel:
len. In hoeverre de buitenlandse po:
litiek een wijziging zal ondergaan ten
goede of ten kwade, ook hierover lo:
pen de meningen nogal uiteen. A f g e : .

zien van het feit dal het er van af:
hangt welke persoonlijkheid de hoog:
ste machtspositie zal gaan bekleden,
moet men toch ook rekening houden
met het feit dat de Sowjetpoliliek
niet aan één man gebonden zal zijn.
Voor ons is het altijd nog een open
vraag of de macht van Stalin wel een
werkelijk dictatoriale was en of het
regime nog wel doorslaggevend door
xijn persoon 'werd bepaald. Men den:
ke in dil verband aan de verstrekken:
de macht van het politzbureau.. Om
de interne aangelegenheden van de
Russische regering harigf een ondoor:
zichtige nevel en hel lijkt niet on:
waarschijnlijk dat men ervoor zal zor:
gen deze nevel ondoorzichtig te hou:
den.
Achter de officiële berichten zal 't
voor ons in het Westen nog wel een
duistere zaak blijven. Een politiek
mysteriespel mei zwijgende diploma:
ten, waarin Rusland sedert lange lijd
reeds zijn kracht heeft gezocht op 'l
wereldschaakbord.

30 April:

op Zandvoorts circuit

De vijfde internationale tulpenrallyc oorzaak vindt in het feit dat het wed»
zal op 27 April beginnen. Wederom strijdreglcmcnt, voor deze tour zó is
zal een groot aantal deelnemers uit gemaakt, dat practisch ieder een kans
binnen» en buitenland aan het klei» kan hebben.
nerc broertje van de Rallye de M on»
te Oarlo zijn handen vol hebben.
Hoe de uitslag dit jaar zal zijn?
Ook onze plaatsgenoot, winnaar Wi'e zal het zeggen. Zoals men weet
van de Monte Carlorit van dit jaar,
de heer M. Gatsonides (die hiervoor werd de vorige -Rallye gewonnen door
vanavond overigens in het bestuur de befaamde Engelse coureur Ken
van Touring Zandvoort zal worden W'harton, die toen voor de 3e keer
gehuldigd) zal wederom van de partij de zege uit het vuur sleepte.
zijn.
In ieder geval is het te verwachten
Zoals bekend zullen de rijders, be»
halve één van .de voorgeschreven dat op Koninginnedag zowel een groot
|-routes,- ook-verschillende klsssemcnts» aantal rijders als een flink aantal 'b"E=
proeven moeten rijden. Waar dit pre» langstellenden (vorig jaar waren het
gebeuren zou kon men ons niet
hoofdzaak vlees en--vleeswaren ,ple= cies
vertellen, maar wel staat al vast dat er meer dan 4000) de badplaats zullen
gen.te worden verkocht; '
April de Eindproef, gecombi» bezoeken, de ene groep om het pleit
c. een winkel waar uitsluitend of op 30 met
Internationale sportwagen» van deze lustrum»tulpenrallye te bc»
in hoofdzaak wild en gevogelte ple» neerd
races zal worden gehouden op het slechten, de andere om zijn hart op
gen te worden verkocht.
Circuit van 'Zandvoort.
De belangstelling voor de Rallye te halen aan de autosport die hier in
II. op .Woensdag na 13 uur:
is dit jaar enorm te noemen, wat zijn Zandvoort zijn dorado vond.
een winkel waarin uitsluitend aard*
appelen, groenten of fruit plegen te
worden verkocht.
III. op Dinsdag na 13 uur:
Stichting
een winkel niet genoemd onder I
en II, hieronder begrepen een winkel
, jBevordering-Bescherming-Burgerbevolking''
Vaar het bedrijf van dames» en hè*
renkapper pleegt te worden uitgeoc*
fend en met uitzondering van een Het is al weer een hele tijd geleden len hebben, terwijl ook tegen die tijd
winkel waarin brood en banketbak* dat de regering haar plannen bekend alle materieel aanwezig zal zijn.
kersvvarcn en chocoladeartikelen plc= maakte voor een organisatie welke
16 Maart a.s. zal in de provincies
de burgerbevolking in tijd van oor» Noord» en Zuid Holland, dus ook in
gen te worden verkocht.
log zal moeten beschermen tegen het Zandvoort, met de werving worden
oorlogsgeweld in al zijn verschrikke» begonnen.
KUNSTWERKEN
lijke vormen. Toen werd reeds aan»
Er zullen twee takken van dienst
gekondigd, dat er voor de organisatie zijn:
in bruikleen ontvangen
Bescherming Bevolking ruim 200.000
'Zelfbescherming;
voor het Raadhuis
vrijwilligers nodig -zouden zijn.
•Overheidsinstanties
(politie, brand»
•In acht provincies is men reeds be»
weer enz.).
Met toestemming van het gemeen» zig met de werving en het resultaat
tebestuur van 'Haarlem ontving de ge» hiervan is, dat ruim 69.000 vrijwilli» Daar de 'heer M. Doornekamp de
meente 'Zandvoort dezer dagen een gers of 53% van het aldaar gevraagde functie bekleedt van Hoofd»2elfbe»
drietal schilderijen in bruikleen, af» aantal zich heeft gemeld.
scherming, hebben we ons met hem
komstig uit het Frans Halsmuseum.
In de provincie Utrecht, waar men in verbinding gesteld met het verzoek
Deze werken, welke een plaats zul» op twee Februari startte, heeft men ons enige nadere gegevens te ver»
len krijgen in de trouwzaal, stellen al 79% van het totale aantal, in Bra» strekken die speciaal voor Zandvoort
voort:
bant en Limburg echter slechts 39%. van belang zijn.
De heer Doornekamp heeft ons in
1. Een portret van Johannes Uyt» Wat hiervan de oorzaak is, is niet met
de loop van de volgende week een
enbogaerdt, een copie naar het por» zekerheid te zeggen.
'De bedoeling is, dat tegen eind onderhoud toegezegd en wc hopen u
tret door Govert 'Flinck in het Rijks»1953 of begin 1954 de benodigde daarvan in onze editie van 13 Maart
museum, door J. A. Kruseman.
2. Een portret van Lucretia van 200.000 vrijwilligers zich gemeld zul» a.s. meer te kunnen vertellen.
Hoorn, vrouw van Johannes Uytcn»
'bogaerdt, een copic naar Bartholo»
meus van der Helst, eveneens door
J. A. Kruseman.
3. De blekerijcn tussen Overvecn
en Blocmcndaal. (Een origineel van
een onbekende Hollandse schilder.
Burgemeester en wethouders hebben
deze geste van het gemeentebestuur
van Haarlem xecr op prijs gesteld.

Zandvoorts WINKELSLUITING

elkaar zouden kunnen samenwerken.
We hebben;dè 'hinderlijke neiging om
elkaar levenshoudingen, levehswaar»
den, levensnormen en levensgevaren
op te dringen. Eenvoudig zeggen dat
het fijn is dat de zon schijnt en dat
we moeten proberen er allemaal wat
in te gaan" liggen, de één. op zijn buik
en de ander op zijn rug; als hij daar
zin in heeft, nee, 'zover zijn we nog
niet.
In het teken van onze aloude nei»
ging om te beweren, althans te den»
ken, dat alleen ónze opvatting tot het
ware leidt, stond dan ook de hierbo»
vengenoemde gedachtes-wisseling.
Enerzijds, de -Vrijzinnig Protestan»
tist die tracht te overtuigen dat er
een God is, dat wij moeten knielen
en aanbidden, anderzijds de iets
nuchterder Humanist 'die de 'Godsidee
niet onderkent,, maar met zeer hog'
levenswaarden een, als ik dat zo mag
zeggen, menselijke Hemel geschapen
heeft. Als men de beide heren 'hoort
spreken dringt zich onwillekeurig de
gedachte op: „zo komen ze er nooit".
Stel u gerust, 'Ze zijn .er ook niet ge»
komen. Omdat de emotionele aan»
vaarding van het Hogere of Hoogste
altijd een geestelijke zweefsprong is,
waarbij de rede wel kan toelichten
maar niet' van a tot z verklaren, zelfs
niet met Freud.
IMaar men wil. zo graag verklaren.
Men wil niet met een open vragen
rondlopen (waarom eigenlijk niet?),
men wil niet twijfelen, men wil pro»
pageren, uitdragen, getuigen en kijkt
sip '(althans innerlijk) wanneer er bij
deze of gene geen behoefte blijkt te
bestaan aan die enorme waarden die
men in de ander over tracht te hè»
velen, eenvoudig omdat die ander
zich, door welke oorzaak ook, andere
waarden of vreugden 'heeft gekozen.
En zo rollen onze discussies maar
door als een stoomwals, eerlijk ge»
meend, maar zonder enkele charme.
Jammer genoeg. Dat is het dan ook
wat velen, murw geworden van
al 'het gctheoretiseer dat nog nooit
een oorlog of een .crisis heeft weten
te voorkomen, verveeld het hoofd
heeft doen afwenden van het propa»
gandistischc spraakgebruis in de gecs»
tclijke waterleidingen van deze wc»
relden. Uiteindelijk was liet geluk dan
toch, nog veel tastbaarder in een zeil»
bootje op de Lobsdrechtsc plassen
of bij een glas Bourgogne op een ter»
rasje in Parijs waar men bovendien
het -..enorme voordeel heeft dat men
er,in; de lente zonder jas kan lopen.
En.natuurlijk, wat is er voorts pret»
tiger dan zich vrijblijvend met de ge»
dachten van anderen, in -woord 'en
geschrift, met de schone letteren, de
gedachten en fantasieën van onze
mcdc\yezens in te laten, mensen net
als wijzelf, soms wat spitser, soms
wat .dommer.
Misschien dat' wij door dit te doen
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Seizoen verordening
Het karakter van 'Zandvoort als sei»
zoen»badplaats brengt mede dat de
zakenmensen in die tijd de gelegen»
heid moeten hebben hun winkels- zo
veel mogelijk geopend te houden.
Een later sluitingsuur is nodig daar
Zandvoort 's avonds veel bezoek van
buiten trekt, met name Zondags.
Op.Zaterdag mag door de betref»
fende winkels derhalve tot 23 uur
worden verkocht, op de overige werk*
dagen tot 22 uur van l Mei tot 15
Sept.
Van l Mei tot 15 Sept. mogen Zon»
dags van 9 tot 22 u. verkocht worden:
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, sou»
venirs; foto»artikelen, prcntbricfkaar»
t'cn; brood, koek, banket, suikerwerk
en. chocolade, al dan niet te zamen
met consumpticijs; fruit; kleine cbn»
sumptiewarcn, zoals belegde brood»
jes, croquetten, slaatjes, gerookte en
gebakken viswarcn e.d.; 'hetzij melk
en, zuivelproducten, hetzij- melk, zui»
velproductcn en consumptieijs; ta»
baksartikelen; badartikelen; speel» RIJWIELPAD
goed; bloemen; alcoholvrije dranken. langs Boulevard
Zaken voor vlees en vleeswaren
mogen des Zondags in het seizoen nogmaals ter tafel?
tussen S en 18 uur hoogstens 4 uur In de vorige Raadsvergadering 'werd
open zijn (met gewaaarmerkt ge» ^besloten
het rijwielpad aan do
schrift van Burgemeester).
• • • 'boulevard om
tussen paviljoen 'Kiefer en
de van Galcnstraat niet weer in de
.•
Middagsluiling. ' oude
toestand te herstellen, maar de
Het is verboden van 15 Sept. tot l wielrijders op een noodpad te laten
Mei voor het publiek geopend te heb»' rijden. Hiervoor werd ccn crediet van
ben:
ƒ. 8800 ui.tgetrokken. Naar verluidt'
/al d i t ' gevraagde crediet ontocrci»
I. op Maandag na 13 uur:.
kend zijn en zou de kwestie van het
a. een winkel waar uitsluitend of rijwielpad tussen paviljoen Kiefer en
in hoofdzaak vis en viswarcn plegen de van Galenstraat nogniaals aan de
orde komen, aldus onofficiële bcrich»
te worden" verkocht;
; •
. . .
b. een winkel waar uitsluitend of in ten.-

Nieuwe slijtlaag
op het circuit

door Iskar Aribo
4e avond van 'f Helm
De Culturele Kring „'t Helm" bood ders? Ons antwoord is: Alles van
ons gisteravond de 4e Kunstavond hem klinkt degelijk en gezond van
aan die zeker een van de interessant» opvatting en zijn interpretatie is wars
ste mag worden genoemd.
van alle uiterlijk gedoe, afkerig van
Over het geheel weet men, dat de* mooidoenerij en buitenissigheden.
•Vervolgens drie stukken uit „Clair
ze avonden op een goed peil staan
al is het zeer gewenst, dat nog meer de''füne" van 'Cl. Debussy, waarvan
Zandvoortse ingezetenen tot de vas» ons „Fcux d'Artifice" (een vurig
te bezoekers van deze avonden gaan scherzo) in verrukking bracht. Niet
behoren. Alleen zó zal het mogelijk minder brillant was de vertolking
zijn in de toekomst op de ingeslagen van „L'Isle joyeuse".
Na al deze klankweelde een korte
weg voort te gaan. 'Men spanne zich
dus in, om Zandvoort op cultureel pauze.
Van Chopin vielen vooral de „Noc=
gebied niet ten achter te laten komen.
De pianist Iskar Aribo kwam met turne" in Fis en de „Ballade" in As
een programma, dat én om zijn hoe» te bewonderen. Beide stukken wer»
danigheid en ook om zijn samenstel» den met veel expressie tot in de
ling met ere dient te worden ver» kleinste onderdelen gespeeld.
Het spontane applaus dat hierop
meld, al vond ik de sprong van Arne
naar Beethoven wel wat groot. Hier» volgde was in alle opzichten ver=
tussen 'hadden m.i. Bach en Mozart diend.
Aribo besloot zijn recital met drie
niet mogen ontbreken, Vóór Beetho»
ven kregen wij drie korte stukken te Preludes van S. Rachmaninoff. De
horen van Du Fault, John Buil en T. bekende Prelude in cis kl. t. (geïnspi»
A. Arne. Het was een groot genot te reerd op gevangenen, die naar Siberië
luisteren naar deze schier vergeten werden geleid en zijn woning voor»
oudjes. Bij deze stukken viel er een bijtrokken), een stuk van zuiver tra»
mooi pianistisch bewegen bij de spe» giek en romantiek, maar van de beste
Ier waar te nemen, dat zich bijzonder soort. Het werd voortreffelijk ge=
uitte in zijn parelende loopjes en speeld, hetgeen men eveneens kan
zijn charmant fijn gespeelde figuur» zeggen van de Prelude op. 32 in G
tjes, vooral in Arne's Sonate. En wat en 'Des.
wist hij goed de sfeer te treffen.
Over de toelichtingen, die Aribo bij
De prachtige sonate op. 111 in c
ld. t. van L. v. Beethoven, zal zeker de te spelen werken gaf, kan ik kort
op menig toehoorder een diepe in» xijn; voor de aanwezigen hadden ze
druk gemaakt hebben. Deze machtige waarde, voor de niet aanwezigen
laatste, eigenlijk twee=delige sonate, heeft het weinig zin hierover in 't" bij»
met haar zo scherpe contrasten, waar zonder uit te wijden. Op eenvoudige
van het forse hoofdthema c. es b. ons en sympathieke wijze wist hij zijn
boeien blijft en — hoewel vreemd — auditorium te boeien.
Aribo heeft met zijn optreden in
geen geprononceerd tweede, of zang»
thema bezit, krijgt meteen bij het Zandvoort een duidelijk getuigenis
tweede gedeelte (een gevarieerde van zijn veelzijdig artistiek kunnen
Arietta) een andere geest. Kalm — afgelegd. Hem zijn ondubbelzinnige
beschouwend als het stuk aanvangt, blijken van instemming ten deel ge=
groeit de beweging ervan met elke vallen en na 't Rachmaninoff's laatst
nieuwe variatie. Aan het eind van gespeelde Prelude werden hem door
deze variaties is het thema weer in de voorzitter van ,'t Helm, de heer
zijn geheel te vinden: eerst in het Mr A. Merens, fraaie lentebloemen
midden=register van de piano, zin* aangeboden. 'De pianist ontkwam niet
gend voorgedragen door de rechter» aan een toegiftje en wij hoorden een
hand, en door de linkerhand bege» mooie Nocturne van Scriabine. Dit
leid met kabbelende triolen, later in stuk speciaal voor de linkerhand ge=
de hogere octaven, vergezeld van schreven was voor de fijnproevers
ruisende trillers. Dit tweede gedeelte een aardige verrassing.
der sonate mist zijn troostrijke uit»
Jammer, dat de zaal maar half ge=
werking niet, na alles wat er in het vuld was. 't Helm kan met grote
eerste deel vooraf ging. 'Hiervan valt voldoening op dit concert terugzien,
verder niets te zeggen. Beethoven want het geheel had niveau.
Onder de aanwezigen zagen wij o.a.
zeide toch: „Muziek is hogere open»
burgemeester Mr H. M. van Fcnema
baring dan alle wijsheid".
Aribo vraagt niet: heb je „mijn" en secretaris W. M. B. Bosman.
Beethoven gehoord? Vraag nu niet:
JAC. BONSET.
vond U dit niet zó, of dat niet an»

Lezing over oud-Zandvoort
Donderdagavond organiseerde het
Instituut voor Arbeiders Ontwikke»
ling in „Ons Huis" voor een goed bc»
zette zaal een lezing. De heer P. van
der Mije, chef van de afdeling Be=
volking, hield een interessante eau»
serie over oud-Zandvoort.
'Zandvoort heeft — zo stelde de
deskundige inleider vast — geen „ver»
leden" omdat er geen roemrijke feiten
te vermelden zijn. Wel staat vast dat
Zandvoort (vroeger Sandevoerde ge»
heten) in 1304 een landing meemaak»
te van Witte van Haemstede met zijn
troepen, die de Vlamingen bij het
Manpad op de vlucht joegen. Vol»
gens de heer van der Mije moet het
gehucht reeds sedert onze jaartelling
bestaan hebben, omdat de enige goe=
de weg het strand langs onze kust
was, maar over feitenmateriaal wordt
niet beschikt.
Ook in de 15e eeuw had men veel
last van overstromingen en het was
niets bijzonders als een aantal huizen
verdween. In de tijdsduur van een
eeuw (1632=1732) zijn ongeveer hon»
derd woningen door stormen wegge»
slagen. In 1795 moet het gebeurd zijn
dat tijdens een storm een levende ka»
beljauw over de duinreep werd aan»
getroffen. Van zeewering was echter
geen sprake en dan is het dus wel be»
grijpelijk dat de zee dikwijls vrij spel
op onze kust had.
Talloze bijzonderheden deelde spr.
mede over het iZandvoort van na de
17e eeuw. Het enige historische ge»
bouw dat Zandvoort momenteel be»
zit is de kertoren van de Ned. Herv.
kerk, die in 1493 werd gebouwd. De
oudste straten zijn de Kerkstraat,
•Bureweg, het Schelpenplein (de z.g.
•Zuidbuurt) en de 'Noorderstraat. De
Zandvoortselaan werd eerst in 1826
aangelegd met als eindpunt het afge=
broken hotel Groot Badhuis. Maar
de huidige badplaats werd eerst in
1881 uit zijn isolement verlost door
de aanleg van de spoorwegverbinding
met het achterland. In 1899 volgde de
tramverbinding met Haarlem en Am»
sterdam.
iVan de gelegenheid om vragen te
stellen werd druk gebruik gemaakt
en zodoende kwamen de aanwezigen
nog bijzonderheden te horen over de
Kousenpaal, het Vispad, het Schui»
tengat, de Kanaal weg en de Vuur»
boetstraat.
Na de pauze vertoonde de heer
Anth. Bakels de zelf vervaardigde
films over de gebeurtenissen van voor
de oorlog in de jaren 1937. O.m. wer=
den vertoond de bijzonderheden van
het zesdaagse A.'N.V.V.=congres en

voorts de mooiste plekjes uit deze
omgeving. Tot besluit een filmpje
over het reddingswezen langs on/e
kust, terwijl de verwoestingen van 'n
storm in 1937 vele herinneringen aan
de ramp op l Februari j.l. opriepen.
Terecht mocht overigens de voor»
zitter, de heer S. Horeman, na afloop
van een goed geslaagde avond spre»
ken.
J.G.B.

Nieuw hekwerk bij Circuit
Tijdens wedstrijden pp het circuit
is het vrijwel onmogelijk om het pu»
bliek van de Vondellaan af te houden
als gevolg van de omstandigheid dat
men deze weg via het duinterrein
tussen de 'Dr Mezgerstraat en de den»
nenaanplant langs de Vondellaan na»
genoeg ongehinderd kan bereiken.
Deze toestand vormt een ernstige be»
lemrnering voor een goede ordehand»
having bij de hoofdingang van het
circuit, aldus B. en W.
Het gesignaleerde euvel kan wor»
den verholpen, door dwars over ge=
noemd terrein een 'hekwerk te plaat»
sen.
Volgens een raming van de Direc»
teur van Publieke Werken zullen de
kosten van een dergelijk hekwerk be»
dragen bij uitvoering met betonnen
palen ƒ 950,».

verantwoord is het aanbrengen van OFFICIËLE
MEDEDELINGEN
een nieuwe slijtlaag nog langer uit te,
stellen, daar men dan de kans loopt,
OPROEP
dat er tijdens de wedstrijden in het
In het voorjaar van 1949 werd op het komende
Gerepatrieerde
landgenoten uit In»
seizoen
gaten
in
het
weg»
wegdek van de Burgemeester van Al» dek zullen ontstaan. De gevolgen donesië, die in Zandvoort
buiten de
phenweg een slijtlaag aangebracht, daarvan zouden niet te overzien zijn. contract pensions D.M.Z. woonachtig
bestaande uit split met een coating
De kosten van het maken van een zijn, wordt dringend verzocht hun
van teer. Reeds in Januari 1952 werd nieuwe
slijtlaag zullen rond\/" 40.000,» namen en adressen bekend te maken
vastgesteld, dat het split grotendeels bedragen.
aan het secretariaat -van het Plaatse»
afgereden was. Voor het seizoen 1952
en W. — en met hen de commis» lijk Comité van Kerkelijk en Particu»
kon nog wel op de baan gereden wor» sieB.van
voor publieke wer» lier initiatief voor Soc. Zorg t.b.v.
den, doch voor het seizoen 1953 was ken c.a. bijstand
— zijn van mening, dat tot Gerepatrieerdcn, Van Speijkstr. 15a,
een nieuwe slijtlaag noodzakelijk, ihet uitvoeren
van deze werkzaam» alhier, telefoon 2828.
daar anders 'het onder slijtlaag aan» 'heden moet worden
overgegaan.
wezige oorspronkelijke wegdek het
In de commissie van bijstand voor
zeker niet '/.on houden.
'Deze conclusie werd bij een in No» de financiën c.a. zijn met betrekkin;!
vember 1952 herhaald onderzoek be» tot deze aangelegenheid enkele vra=
Koningin.
vestigd. Toenmaals bleek, dat het gen gerezen.
oorspronkelijke wegdek reeds hier en
B. en W. stellen de Raad voor tot Bij alle ramspoed, die over ons land
daar beschadigd was.
is gekomen in die verschrikkelijke
Oe deskundigen, wier oordeel in het aanbrengen van een slijtlaag te l Februari»nacht, is er één gedachte
besluiten
en
daarvoor
een
crediet
'bc»
deze aangelegenheid gevraagd is, zijn
ons een grote troost: de onvergelijke»
unaniem van oordeel, dat het niet schikbaar te stellen van ƒ 40.000.
lijke hulpvaardigheid van bijna heel
de wereld heeft veel leed verzacht en
nood gelenigd.'
Naar mate men afstand neemt van
het tragische gebeuren en veel din=
gen in hun juiste verband ziet, rijst
vanzelf de crtiek op 't onvolkomene.
Dit had zo gekund, dat had zo niet
mogen gebeuren, hier is iets nagela»
ten en daar zijn fouten gemaakt
Fouten, die misschien voorkomen
De heer J. M. Roelofsen, spreker van voornamslijk de redelijke radicaliteit
het 'Humanistisch Verbond, zag zich en de persoonlijke verantwoordelijk» hadden kunnen worden....
Misschien. 'Want wie of wat is op»
Woensdagavond in Hotel Keur voor heid van de mens.
Alhoewel de heer Roelofsen een gewassen tegen zulk een noodlottig
de taak gesteld om te spreken over
Humanisme en Vrijzinnig Protestan= eindconclusie over de verhouding samenspel tussen losgeslagen natuur=
tisme, een onderwerp dat spreker, die „Vrijzinnig Prot.—'Humanisme" niet krachten?
Alle mogelijke autoriteiten en in»
om met Menno ter Braak te spreken, gaf of trachtte te forceren, trof zijn
nog niet zo lang geleden „afscheid betoog door de rijke ironie en de stanties staan op een gegeven ogen»
van domineesland" vierde (zij het vormgeving van een non»conformiï>= blik 'bloot aan critiek, aan scherpe
waarschijnlijk in niet al te feestelijke tische levenshouding waarin zowel critiek.
Maar 't is verheugend en veelbete»
stemming) vooral in historische zin religieuse ervaring als objectieve hel»
derheid de belangrijke elementen wa= kenend dat die critiek eerst kwam,
trachtte te benaderen.
nadat de hulp direct en onvoorwaai-=
Spr. heeft zich zonder de religi= ren.
delijk was geboden.
euse verbintenis met God op te ge»
Na
deze
lezing
ontspon
zich
aan=
Geen getheoretiseer in commissies,
ven, enkele jaren geleden als predi» vankelijk een vraag en antwoordspel
kant losgemaakt van de Kerk, waar» dat — toen spreker overhaast naar de subcommissies en comité's. Eerst
schijnlijk om de laatste resten van trein moest vertrekken — naderhand hulp, daarna — zo nodig, gepraat!
. Onze burgemeester releveerde in
dogmatisch denken te verwisselen
tot een levendige discussie, de bijzondere raadszitting van 5 Fe»
voor het onbelemmerde onderzoek uitgroeide
waarin vooral vertegenwoordigers bruari j.l. deze merkwaardige eigen»
naar mens en maatschappij. Hij was van
het Vrijz. Protestantisme een be» schap van ons volk:
hierdoor eigenlijk het levend bewijs langrijk
aandeel hadden. (Hierover
het Nederlandse volk, dat zo
voor het feit dat in de Humanistische vindt u nog
in een afzonderlijk gaarne verdeeld is in het kleine, heeft
organisatie ook de religieus georiën» artikel elders iets
in dit blad).
L. een grootse eensgezindheid aan de
teerde een plaats kan vinden.
dag gelegd, toen het wist dat 't er
Spr. belichtte het ontstaan van het
hier op aan kwam.
Humanisme (toen nog niet zo ge»
Inderdaad mag dit groots genoemd
(Adv.)
noemd) in de 15c en 16e eeuw, toen
worden. Het demonstreert tevens dat
verschillende denkers, aangetrokken
door de Griekse gedachtewereld — Voor vlijtige handen ons volk in wezenlijk ernstige om»
waarin de mens en zijn omstandighe» in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei standigheden afstand kan doen van
wat het in zichzelf verdeelt: partij»
den zo'n belangrijke plaats innamen
politieke verhoudingen, geld, goed "en
— een critischer houding aannamen
eigenbelang.
jegens de theologische waarheden van
Zo benepen vaak in het kleine en
de Kerk en zich sterk gingen interes» Bouwnijverheid
zo groots in het grote!
seren voor „het leven op aarde". Spr.
Ontelbaar zijn de ontroerende be*
schetste in grote trekken de ontwik» In de maand Februari kwamen vier
keling van het menselijke denken in woningen gereed, terwijl met de wijzen van offervaardigheid en naas»
de volgende eeuwen met zijn respec» bouw van 10 woningen een aanvang tenliefde, die in de dagen na de ramp
tievclijke vertegenwoordigers en tipte werd gemaakt. Op l Maart waren 51 zijn gegeven.
En aan het hoofd van deze kruis*
even de omwenteling in de 19e eeuw woningen, waaronder 24 duplex, in
tocht der charitas stond Koningin
aan, toen—het- denen-"in~ v e z e > -zin aanbouw.
Juliana. Wanneer er ooit een vorstin
niet langer 'beperkt bleef tot een min
is geweest die zo dicht bij haar volk
of meer uitgelezen schare, maar door
stond, dat zij er als 't ware in opge*
't ontstaan van industrie en daarmee OVERSTEEKPLAATSEN
nomen werd, dan is 't wel Juliana.
van proletariaat, een veel algemenere en Jeugdbrigades
Een Koningin, in de meest zinvolle
en sociale functie kreeg.
van het woord. 'Een Ko»
Met min of meer grote stappen,
In de Grote Krocht, Haarlemmer» betekenis
lichtvoetig en niet zonder verborgen straat, Brederodestraat en Dr Gerke» ningin, die regeert én met verstand
humor, snelde spr. daarna door ont= straat zullen binnenkort oversteek» én met een liefdevol hart.
'Haar bezoeken aan 'het noodgebied
staan en ontwikkeling van het Vrijz. plaatsen voor de schoolgaande jeugd
Protestantisme, een gebied tussen de worden aangebracht. iVan elke school waren meer dan officiële deelname.
orthodox=Christelijke theologie en het zullen enkele leerlingen als „briga» Het waren manifestaties van een
vrije denken. Spr. trachtte daarna tot dier" worden aangewezen, die eerst schreiend mensenhart, dat zich in er»
een grensbepaling te komen tussen hun opleiding van de verkeerspolitie bannen heenboog over verdriet en
ellende, over leed en verbijstering.
Humanisme en Vrijz. Prot., hetgeen zullen krijgen.
Koningin Juliana heeft ongetwijfeld
eigenlijk wel hier op neer kwam: dat
de sympathie van het merendeel der
deze laatste stroming, ondanks de
bevolking. Zelfs van dat deel, dat uit
liefde voor een vrije denkmethode, Geslaagd
zich in laatste instantie gebonden Onze plaatsgenoot, de heer W. van politieke overwegingen in feite tegen»
weet aan bepaalde kerkelijke dogma» Ekeren, slaagde aan de Technische over de monarchistische staatsvorm
ta, terwijl het Humanisme zich in Hogeschool als scheepsbouwkundig staat. De band tussen Juliana. en
zijn beginselverklaring niet op een ingenieur. Onze hartelijke felicitatie.' haar volk is thans nóg hechter ge»
worden. Haar bijna simpele verschij»
al of niet persoonlijke God wil ba=
ning, met hoofddoek en laarzen, op de
seren, welke clausule echter door een
drassige dijkan is een symbool van
aantal humanisten weinig gelukkig Politie brengt klucht
wordt geacht. Het iVrijz. Prot. draagt De toneelgroep van de Zandvoortse deze verbondenheid. In haar diepe
aldus spr. echter nog het stempel van Politiesportvereniging speelt op 21 verslagenheid om de tragiek van het
de 19e eeuw, terwijl het Humanisme en 28 Maart in *Zomerlust een klucht verdronken land, was zij één der ve»
len.
van déze tijd is met zijn problema= van
Nesna, getiteld: „Een
'Gezegend het volk, dat zulk een
tiek van stuurloze mensenmassa's, ba'by Hans
1000 weken. Op 14 Maart vorstin heeft.
terwijl aan het individualistische den» wordt van
voor genodigden
-MOMUS
ken en de sociale bewogenheid op= gespeeld.uitsluitend
De baten van deze avon»
nieuw de vrijheid wordt geboden.
(Adv.)
zijn bestemd voor het Nationale
In het Humanisme trekt spreker den
Rampenfonds.

Mensen en zaken

Lezing over Humanisme
en Vrijzinnig Protestantisme

Arme h u i d .

(Adv.)

Aangehouden

Indien Uw huid arm en schraal is,
niet soepel en zuiver, brengt PUROL
al de gewenste verbeteringen.

Woensdag werd door de Zandvoort»
De echte
se politie de 2S=jarige Haarlemmer
ChlorophyH J. w. aangehoude"n, die de volgende
dag bekende op 16 Januari van een Jaarvergadering Vara
MUMHARDT
tandpasta
inwoner twee ganzen te hebben ge»
Tube 120-95-70 Cl. bil Apothekers en Drogisten
Op Woensdag 17 Maart heeft de jaar*
stolen.
vergadering van de afdeling Zand*
voort van de V.A.R.A. plaats.

Oe avontuurlijke reis

Vergadering Rode Kruis
De afdeling Zandvoort van het Rode
Kruis houdt Vrijdag a.s. in Hotel
Keur een vergadering.

Gevonden verwerpen

57. Vlug togen ze op weg. Bij d'e ruïne gekomen
slopen ze naderbij, klommen de trap op en drongen
de kamer binnen. „In naam idcr wet, u is mijn arres»
tant", riep de aanvoerder der soldaten.

58. „Wat zoeken jullie Wer bij een oude, arme
scharrelaar, die geen droog brood in de kast 'heeft",
riep de Raaf. Maar de aanvoerder deed hem de
boeien aan en toen Manuel Mol op d'e knop drukte
en het geldkistjc te voorschijn bracht, begreep hij,
dat de dingen verkeerd gingen.

Opgave van 26=2 t.m. 4=3 1953.
Aanwezig ten burele:
lVs mud brandstof, kinderportemon»
naie, inh. spaarzegels; diverse wan»
ten; wollen das.
Aanwezig bij de vinder:
Portemonnaie m. inhoud, Bureweg 5;
portempnnaie met inhoud, Groot
Kijkduin; kinderhandsch., grijs, Ho»
geweg 34; paar wanten, Nassaupl. 10;
alpino, Paviljoen Zuid, Boul. Paulus
Loot; imitatie parelsnoer, Thor»
'beckestraat 46; armbandje met han»
ger, Zuiderstraat 12; grote bal, Zui=
derstraat 12.
Zij die door hen verloren voorwers
pen afhalen bij de vinder worden
verzocht hiervan kennis' te geven
aan het bureau van politie, afd.:
Gevonden voorwerpen.

'n nieuwe Japon

.ZONDAGSDIENST
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
VOOR DE A.S. PASEN
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
kunt U naar maat laten maken uit een
spoedgevallen s."v.p.).
keuze van Kreukvrije Stoffen bij de
DOKTOREN:
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne* Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Vanouds Kruisstraat 12 - Tel. 2360
weg 34, telefoon 2813
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerfypjein
Zondag 8 Maart
10 uur: Ds E. Saraber .Tr.
7 uur: Ds C. de Ru.

Puntzak-aanbiedingen
Geldig tot en met Zaterdag 14 Maart

TENNIS
T.C.Z. Secretariaat: Thor>
beckestraat 10.
Enkele nieuwe dames* en
herenledcn kunnen zich nog
melden. Voor Jeugd tot 16
j. bestaat op Woensdagmid*
dag gelegenheid te trainen
onder toezicht. Opg. wor*
den gaarne verwacht bij 'het
Secretariaat.

250 gram CAFÉ NOIR
ƒ 0,47
l pot 'PINDA'KAAS, Ie soort ƒ 0,89
250 gram HONIG'S MACARONI en
l blikje TOMATENPUREE ƒ 0,51
Speciaal adres voor:

FLINKE WERKSTER gevr.
voor 2 ochtenden per week.
Kostverlorenstraat 53.
WERKSTER GEVR.
voor l a 2 ocht. of midda*
gen p. week, ƒ 3,— per keer.
Oosterparkstraat 62.
WONINGRUIL.
Aangeb. te Zandvoort zon*
nig bovenhuis; vrij uitzicht.
Gevr. te Bentveld/Aerden*
lout huis met tuin.
Br. no. 1805 'bur. Zandv.Crt.

VACANTIERUIL
AMERSFOORT
gevr. voor de maand Aug.
voor kl. gezin. Br. onder no.
FIJNE VLEESWAREN JONGE DAiME, 30 j., uit 1806 bureau Zandv. Crt.
ƒ0,32 N.B., ZOEKT BETREK*
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Rookworst, 100 gram
K f N G voor dag en nacht. GARAGE gevraagd
Zondag 8 Maart
Br. no. 1801 'hur. Zandv.Crt.
voor kleine auto (liefst op
10.30 uur: Ds .\. Noorman van
jaarcontract) in directe om*
11 ALTESTRAAT 37. TEL. 2891 „Het seizoen begint"
Zaandam.
geving van nieuw te openen
ET A LEU R
heeft nog enige avonden Hotel Bouwcs
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
per week en 's Maandags Aanb.: F. Rouppe van der
hoek Emmaweg
morgens vrij. Br. onder no. Voort. 'Hotel de Schelp, Dr.
Zondag 8 Maart
Gerkestraat 20.
1804 bureau Zandv. Crt.
10 uur: Ds A. de Ruiter.
4e lijdenspied.
Aangeb. zwaar Eng.
Slaapkamers gevr.
Gertenbachs Drukkerij
•HUISK. AMEUBL.
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 6h.
m. gobelin bekl., ƒ 200,» en ten behoeve van personeel,
opvouwb. kinderwagen met ponder kost) gedurende het
Ned. C/ir. Gemeenschapsbond
verzorgt al Uw
matras, ƒ 25,*. Dr. Gerke* a.s. seizoen. Aanb. m. prij.v
Dinsdag 10 Maart
opgave aan Hotel Bouwes,
str. 46 rood, na 18 uur.
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
:ijd. adres Hotel De Schelp,
Spr.: Joh. H. van Oostveen, evan*
Te huur gevraagd voor de Dr. Gerkestraat 20.
gelist te Voorburg.
maand Augustus in 'Zand*
voort^Zuid GEM'EUB. VVO» lONGENSFIETS ter over*
Telefoon 2135 Achterweg ' l
Zondag S Maart 9.45 uur: Radiotoc*
NING. Minstens 6 bedden. name gevr. Julianaweg 10.
spraak (op 402 m) door Ir P. Schut
Brieven onder no. 43. Boek» Telef. 2398.
van het (Humanistisch Verbond. On*
handel J. M. de Wit, Bloe*
clenverp: „De plantjes van de Ingeni*
mendaal.

I. J. KNOTTER

DRUKWERK

HOE wïif U gewassen hebben?
Natwas
Droogwas
Mangelwas
Kastklaar
Stomen

(d.w.x. centrifuge droog, gevouwen
afgeleverd) met EEN DAG GEREED
(getumblerd) gevouwen afgeleverd
met TWEE DAGEN GEREED
lijfgoederen getumblerd, overige goederen
gemangeld met 2 DAGEN GEREED
öehecl gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED
DEKENS per stuk
BEHANDELING FIJNE WAS

_- _
f 0,29 kg
f 0,38 kg
_. .
f 0,43 kg
_ _ __ ,
f 0,52 kg
f l,—

WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

Geopend van 8*2 uur

Haal de zon in uur huis
PHILIPS HOOGTEZONAPPARAAT BIOSOL .. ƒ 198,- of ƒ 2,50 p.w.
SANA SUN HOOGTE'ZON
J 155-

GEZELLIGHEID EN SFEER
PHILIPS RADIO, de wens van ieder gezin in vervulling. Het toestel met
visserijband, pick=up*aansluiting en klankkleurregelaar
'
'
ƒ 245,- of ƒ 3,25 p:w.
PHILIPS PICK4JP
ƒ 98,- of /' 1,25 p.w.
PHILIPS PLATEN'WISSELAAR
ƒ 195,- of ƒ 2,50 p.w.

VOOR DE SCHOONMAAK
STOFZUIGERS, diverse merken
WASMACHINES, CENTRIFUGES e.d.

Monopole
Vrijdag 6 Maart 8 uur: film „Opmars
der vrouwen".
Zaterdag 7 Maart 8 uur: idem.
Zondag 8 Maart 8 uur: idem.
Zondagmiddag 8 Maart 2.30 uur: film
„Licht 'het anker".
Maandag 9 Maart S uur: film ,,'My»
lord steelt juwelen".
Dinsdag 10 Maart S uur: idem.
Woensdag 11 Maart: Jubileumfeest*
viering -van de Zandv. Best. Bond.
Donderdag '12 Maart S.15 u.: Toneel*
voorstelling „Fatale druppels'1 door
Toneelvcr. „Wim Hildering".
Andere attracties en
nuttigheden
T.m. Vrijdag 6 Maart, 10:5 uur en
7-11 uur: De Haarl. Voorjaarsbeurs
voor de Vrouw in het Krelagehuis,
Leidsevaart te Haarlem.
Donderdag 12 Maart S.30 uur: Jaar*
lijkse algemene vergadering 'Nedevl.
'Rode Kruis afd. 'Zandvoort, in Ho*
tel Keur, Zeestraat.
Donderdag 12 Maart 8 uur: Lezing
door Willem van lependaal over
„De Luitjes van de Lijmkit'' in
„Ons Huis", onder ausp. I.v.A.O.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 7 Maart 8.15 uur: De Ne*
derlandse Comedie met „School
voor vrouwen".
Zondag 8 Maart 8 uur: Amsterdams
Toneelgezelschap met „Driekonin*
genavond1'.
Maandag 9 Maart S uur: Amsterd.
Toneelgezelschap met „Zes perso*
nages op zoek naar een schrijver".
Dinsdag 10 Maart S uur: idem.

Gevraagd: Jongen 15-16 jr
voor diverse werkzaamheden. (Bezit van diploma Am*
bachtsschool vereist). Loon ƒ 14,69 per -week.
Schriftelijke sollicitaties vóór 15 Maart 1953 aan de DU
rccteur van de Dienst der Publieke "Werken, Raadhuis*
plein 4.

Jaarlijkse algemene vergadering
afd.

Zandvoort

van het Nederl. Roode Kruis
op Donderdag 12 Maart des n.m. 8.30 uur
in 'Hotel Keur, Zeestraat, alhier

Z.V.T. Wim Hildering
TONEELVOORSTELLING
in theater „Monopole"

FATALE
DRUPPELS
Toneelspel in 3 bedrijven door Arnold Ridley
Entree f 1,25 pi. bel.
Kaarten verkrijgbaar: Haltestraat 6 en Kerkstraat 23

Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling

Donderdag 12 Maart 8 uur in „Ons Huis"
LEZING door WILLEM VAN IEPENDAAL

over j j de Luitjes van de Lijmkit"
Entree: voor leden ƒ0,50;

Gevr. woning te Zandvoorr. Nieuwe collectie mooie
Aangeb. mod. 2e etage, van
Walbeeckstr. 54*11, A'dam.

Voorjaarshoeden
tegen zeer billijke prijzen

niet-leden ƒ 0,75

INKOOP
van

antiquiteiten

Slager GAUS

CAFÉ OOMSTEE

vanaf f

Pracht Kalf slappen
K.ilfsfricandeau

Eikenblaadjes

'n Heerlijk koekje
van 85 voor 70 et per 250 gr.
ALLEEN ZATERDAG

Schoenhandel
Eigen Reparatie-afdeling
Grote Krocht 13, tel. 2106 Schoolplein 4 - Tel. 2467

Fa,A,v,d,Mije&Zonen

Morgen:
Nederland-Denemarken
Een voorbeschouwing, ons afgestaan door 'de heer H. W. H. Herberts,
oudtvoorzitler van de KeuzesCommis sie der K.N.V.B.
Er zit in de geschiedenis van het Ne*
derlands voetbal de laatste jaren een
behoorlijk stukje tragiek. We hebben
dit de laatste tijd allemaal in uitvoe*
rige beschouwingen en sensationele
artikelen kunnen lezen.
iHet onderling wantrouwen en de
strijd achter de schermen bij de tech*
nische leiding van de 'K.N.V.B. na*
men zulke vormen aan, dat het be*
stuur van de Bond tenslotte zich ge*
noodzaakt voelde in te grijpen. De
vroegere 'Keuze=commissie werd aan
de dijk gezet en vervangen. Ook aan
de trainer zal daarbij zijn medege*
deeld, dat meer souplesse zou dienen
te worden betracht en dat niet hij,
maar de Keuze*Commissie, en de
Keuze*Commissie alleen, de verant*
woordelijkheid draagt voor de sa*
menstellin" en de leiding van het Ne*
derlands elftal. Zo hoort het ook en
daarmede zijn wij ook teruggekeerd
tot de gang van zaken ,zoals die vroe*
ger bestond.
Het was mij niet onbekend, dat er
in de boezem van onze technische
leiding heel -veel wrong en dat er gro*
te verdeeldheid bestond. Uit de aard
der zaak was gebrek aan onderling
vertrouwen noodlottig voor de geest
van het elftal. Menige wedstrijd van
de afgelopen jaren was als het ware
dood, er zat geen leven in 't elftal; wc
misten de wilskracht en de begeeste*
ring, welke voorheen menige tevoren
verloren gewaande ontmoeting tot
een succes wist om te toveren. Ge*
loof in de eigen zaak ontbrak bij de
leiders en geloof in eigen kracht was
zoek bij de spelers.
De nieuwe Keuze=Commissie heeft
het' roer radicaal omgegooid.
'We verloren in Sept. j.l. in Kopen*
hagen met 3*2, hoewel we met 2*0 de

Brieven met uitv. inlicht, en verl. salaris onder
no. 1803 bureau Zand v. Courant, Achterweg 1.

Oameskapsalon Eugène

Suède flats

TELEVISIE

voor eenvoudig administratief werk

ZANDVOORT
Kleden, Perzen, Meubelen,
F E KOOP:
Elisabeth Donye Gouden
en Zilveren voor*
Enige gr. percelen, /eer ge*
Pakveldstr. 30. Telef. 2739 werpen.
schikt voor Pension.
Kerkstraat 13. Telef. 2288
Vinkelhuis, dadelijk te aan*
WONINGRUIL Zandvoort vaarden.
Aangeb. Dr Mezgcrstraat, '.en zeer goed geb. huis,
suite, l slaapk., keuk., tuin
bij zee, ï Mei te aan* Hogeweg 72 - Telef. 2068 Café „De Kroon"
en schuur. Vrij uitzicht op vlak
De allernieuwste
vaarden,
ƒ 20.000,—.
boul., lage huur.
OLIEPERMANENT Iedere Woensdag speciale
Gevr. grotere woning, min* Nieuwe flats, Juli te aanv.,
MOSSELENAVOND
stens 4 kam., 'hogere huur met ƒ 8000,— eigen geld.
compleet f 6,—
geen bezw. Spoed. Telef. 3em. ben. huis te huur, ge* Haarverven .. vanaf ƒ 1,50 Stationsstraat 11. Tel. 3075
K 2900 - 30063.
icel vrij, van l Mei*15 Sept.,
ƒ 900,=; 3 k., keuk., badk.
WONINGRUIL
Morgen (Zaterdag) bij
AmsierdamiZ.—Zandvoort. Voor GEM. VERHUUR
KERKSTRAAT 14
Aangeb. ben. huis, 3 kmrs, kunt U zich opgeven.
TELEF 2102
Makelaar W. PAAP
keuk., 'badk., tuin en schuur,
Kostverl.str. 1. Tel. 2965
WAV., vaste wast.; of 2e bo*
Vers vet gerookt Spek
500 gr. ƒ 1,10
venhuis, zelfde indeling plus
Osselappen
500 gr. vanaf ƒ 1,65
zolder of beide huizen te
Gehakt, half om half
500 gr. f 1,50
ruilen tegen groot huis met
Blinde Vinken
100 gr. ƒ 0,45
5 k. of meer te 'Zandvoort.
Doorr. Varkcnslappen
500 gr. ƒ 1,49
Br: no. 1807 bur. Zandv.Crt.
Varkens carbonade
500 «r. ƒ 1,65
Haas carbonade
nOO gr. ƒ 2,—

Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
vanaf ƒ 2,- p.w. Tot 1.30 uur geopend

Biengt U: actualiteiten, ontspanning, cultuur!
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U.
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
RADIO
Kostverlorenstraat 7
TELEVISIE
Telef. 2534
ELECTRA

WEEK-AGENDA

WONINGRUIL
Aangeb. A'dam=W. 2e flat,
riant uitz., 3 k., Bruinzeel*
keuk., douche, fictsenbox,
2 war., w.w. en centr. verw.
Gevr. woning te Zandvoort
of omg. Te bevr. Wolfrat,
Adm. de Ruytcrweg 28*11,
Amsterdam=W.

Gevraagd: MEISJE

leiding hadden gehad. Na deze voor*
sprong viel onze oranje*vertegen*
woordiging weer terug in een slappe
latentie, het initiatief kwam aan de
Denen en de wedstrijd ging verloren.
De nieuwe Keuze*Commissie schijnt
uit deze ondervinding reeds een wijze
les getrokken te hebben. Zij zocht
het bij de samenstelling van het nieu*
we Ned. elftal in verjonging en jeug*
dig enthousiasme. Niet minder dan
/even plaatsen zijn gewijzigd, verge*
leken bij de ploeg, die in Huil tegen
de Engelse amateurs gelijk speelde.
Vooral in de voorhoede zijn de wij*
zigingen, frappant. Een snelle aan*
valslijn werd gecreëerd, met een tac»
ticus als de teruggekeerde Abe Len*
stra op de links*binnenplaats. Abe is
bovendien aangewezen als aanvoer*
der en het komt mij voor, dat de K.
C. daarmede in tactisch opzicht een
uiterst goede greep heeft gedaan.
Deze Oranje*aanval bevat vele elc»
menten om er wat van te verwachten,
in ieder geval kan men geloven, dat
hij elke kans zal aangrijpen om de
bal tenminste voor en hopcnlijk ook
in het vijandelijk doel te krijgen.
iDe vervanging van Wiertz in het
midden door de jonge V.V.V.*speler
Klaassens is overeenkomstig de in
Gent gewekte verwachtingen. 'Deze
Zwaluwen*wedstrijd tegen de Rode
Duivels was overigens veel minder
slecht dan de Nederlandse reporters
in het algemeen hebben gesuggereerd.
De Belgen zelf hebben toegegeven,
dat zij in deze ontmoeting een uiterst
sterk elftal hadden opgesteld, dat
waarlijk het officiële Belgische elftal
naar de kroon stak. Klaassens was in
deze wedstrijd een uitblinker en we
zien in hem een speler, van wie hel
Ned. elftal nog heel veel plezier zal

f 1,49
500 gr. ƒ 1,79

EXTRA RECLAME
Lunchpakket
100 gr. Pork en 100 gr. Ontbijtspek
ƒ 0,55
250 gr. Echte Gelderse gekookte worst .. ƒ 0,60
250 gr. Fijne leverworst met veel spek .. ƒ 0,40
100 gr. Pork
ƒ0,28
250 gr. Bakbloedworst
ƒ 0,50
VOOR DE SOEP:
Echt Kalfshaxe
100 gr. 16 cl.
Onze bekende GELARD. LEVER, WO gr. ƒ 0,60

hebben. Merkwaardig overigens, zo
slecht als we -zitten in goede backs,
die toch vroeger 'n sterk punt vorm*
den. Is 'het misschien zó, dat goede
backs uit onze elftallen door de clubs
naar de spilplaats worden gediri*
geerd? Indien deze vraag bevestigend
moet worden beantwoord, dan is dit
stellig ook een nadeel van het
systeem.
Ik heb wel vertrouwen in dit Ned.
elftal, wanneer het mentaal op zijn
taak kan worden gebonden. Die taak
lijkt mij vrij eenvoudig te omschrij*
ven, n.L: deze wedstrijd winnen. Dat
betekent aanvallen en nog eens aan*
vallen. Dat betekent ook het initia*
tief nemen en het houden. Weten de
debutanten uit de ploeg zich vrij te
houden van plankenkoorts, dan neem
ik aan, dat het moreel in deze wed*
strijd ten gunste van Nederland de
doorslag zal geven en voorspel ik
gaarne een tot de nok gevuld Rotter*
dams stadion en vele tienduizenden
hoorders aan de radio een genoege*
lijke Zaterdagmiddag.
H. W. H. HERBERTS.

Zandvoorters nemen deel
aan B.B.-Oefening
Een eenheid van de Zandvoortsc
brandweer zal op Dinsdag 10 Maart
a.s. des avonds deelnemen aan een
oefening die in het kader van de Be*
schermina Burgerbevolking in Over*
veen wordt gehouden. Behalve 'Zand*
voort wordt aan de oefening ook
deelgenomen door Overveen, Bloe*
mendaal, 'Heemstede en 'Benncbroek,
zo wordt ons medegedeeld.
Verondersteld wordt dat tijdens
een luchtgevecht een vliegtuig naar
beneden stort en brand veroorzaakt,
iliet terrein dat hiervoor is uitgeko*
zen, is gelegen aan de Dompvloeds*
laan te Overveen. Behalve brandweer
nemen reddings* en opruimingsploe*
gen van Bloemendaal en leden van
de Bloemendaalse Reddings Brigade
aan deze oefening deel.

Bestrating
Op 5 September 1952 besloot de
Raad een crediet van ƒ 25.000,= be*
schikbaar te stellen voor het aanleg*
gen van een gedeelte van de riolering
en een stukje trottoir 'bij de Wilhcl*
minaschool.
Tijdens de uitvoering dezer werk*
zaamheden bleek, dat een hoeveel*
heid beltvuil aanwezig was van veel
groter omvang van uit de gedane pei*
lingen en ingewonnen informaties
werd verwacht. 'De kosten verbonden
aan het verwijderen en vervangen van
dit beltvuil door schoon zand zullen
totaal een bed'-ag van ƒ 7220,= vorde*
ren, welke kosten slechts gedeeltelijk
uit het beschikbare crediet kunnen
worden bestreden.
Voorts lijkt het B. en W. wenselijk
om 'het thans gemaakte gedeelte on»
middellijk te voorzien van de volgens
het uitbreidingsplan ontworpen be*
strating, aangezien anders tijdelijk
maatregelen tegen verstuiving zou*
den moeten worden genomen, terwijl
het voor de Wilhelminaschool en de
binnenkort te bouwen R.K. kleuter*
school toch noodzakelijk is, dat een
goede bestrating aanwezig is.
De kosten van een en ander zullen
in totaal naar raming ƒ 19.000,* be»
dragen. Deze kosten kunnen, evenals
het reeds geïnvesteerde bedrag, uit
de opbrengst van de verkoop der
bouwterreinen worden bestreden.

Ned. Bijbelgenootschap
afdeling Zandvoort.
Bovengenoemd Genootschap afde*
ling Zandvoort belegt op Woensdag
IS Maart a.s. een openbare samen*
komst in de 'Geref. Kerk, alhier.
Ds A. K. Straatsma zal dan spre*
ken. Zijn onderwerp is: „Bijbelbe*
strijding of Bijbelverspreiding".
Na afloop van de avond zal nog
een korte jaarvergadering van de af*
deling worden gehouden.

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Simplex, Fongers, Locomotief
en Rudge rijwielen
Verder grote sortering
onderdelen en banden

Sport
VOETBALVERENIGIN G
„ZANDVOORTMEEUWBN"
A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen ItH.P.S.V.
Het elftal van de Haagse Politie
Sport Vereniging is a.s. Zondagmid*
dag de gast van IZandvoortmeeuwen.
Ogenschijnlijk geen zware tegenpar*
tij, maar in de praktijk blijkt dat
juist de lager geklasseerde clubs
flink van zich afbijten en voor ver*
rassende uitslagen zorgen. Dit kan
ook gezegd worden van 'H.P.S.V., een
enthousiast spelende ploeg, waarte*
gen Zandvoortmeeuwen in de uit*
wedstrijd op het kantje af gelijk kon
spelen. Ook a.s. 'Zondag zal Zand*
voortmeeuwen terdege moeten op*
passen. Om in de running te Wijven
mag er geen punt meer verloren
gaan. Zandvoortmeeuwen heeft 'het
'heft nog grotendeels in eigen hand
daar de nô.'s l, 2 en 3 nog hier op
bezoek moeten komen. Deze tegen»
standers ontmoeten elkaar ook nog,
zodat er dan spaanders zullen vallen.
Zaak is dat Zandvoortmeeuwen hier;
van -zal weten te profiteren.
De stand is thans als volgt:
15 9 4 2 22
il-Iillegom
13 10 l 2 21
Postduiven
14 8 4 2 20
L.'F.C.
Zandv.meeuwen 14 6 6 2 18
14 7 2 5 ló
T.YJB.B.
14 5 3 6 13
Wilhelmus
14 4 3 7 11
Alphen
13 3 4 6 10
'H.'P.S.V.
10
13 4 2
'Blauw Zwart
10
15 3 4
Archipel
13 3 2
IH.B.C.
12 2 l
Woerden

l
J-

:

Zandvoortmeeuwen 2 speelt de uit*
wedstrijd tegen Velsen 2. Een kleine
overwinning wordt niet uitgesloten
geacht. Het 3e elftal zal het niet ge*
makkelijk 'krijgen uit tegen Kinheim
2 maar als de voorhoede op dreef is
kunnen de punten binnengehaald
worden. ,Het 4e elftal zal wel zeer
productief moeten zijn om in de zwa=
re uitwedstrijd tegen D.E.M. 3 succes
te boeken. Met een gelijk spel zal
men reeds tevreden mogen zijn. Het
5e elftal kan zijn kunnen tonen in de
thuiswedstrijd tegen 'Haarlem 5, een
eveneens technisch goede ploeg. Het
6e elftal moet in de resterende wed*
strijden proberen 'n aantal punten te
verzamelen om degradatie te voorko*
men. Hopenlijk wordt Zondag thuis
tegen O.C.O. 4 de volle buit binnen*
gehaald. Kampioenscandidaat Zand»
voortmeeuwen 7 kan zijn overwin*
ningsreeks prolongeren in de uitwed*
strijd tegen Bloemendaal 7.
•Het jun. a elftal kan uit tegen Ten
rasvogels a, mits 'het flink aanpakt, op
beide punten beslag leggen. Moeilij*
ker zal het voor jun. b zijn om thuis
tegen S.V.Y. "a succes te boeken.
In verband met de interlandwed*
strijd Nederland*Denemarken a.s. Za*
terdag, staat de Zaterdagmiddagcom*
petitie voor de senioren vrijwel stil.
De adspiranten*competitie gaat ech*
ter wel door. Het a, b en c elftal spe*
len in Haarlem tegen de adspiranten
van 'E.D.O. Vermoedelijk zullen de
ploegen van Zandvoortmeeuwen er
wel in slagen twee van de drie wed*
strijden te winnen.
Programma voor Zondag 8 Maart:
'Zandvoortm. liH.P.S.V.
2.30 u.
Velsen 2*Zandvoortm. 2
12 u.
Kinheim 2=Zandvoortm. 3
12 u.
D.E.M. 3*'Zandvoortm. 4
12 u.
'Zandvoortm. 5*Haarlcm 5 9.45 u.
Zandvoortm. 6*D.C.O. 4
9.45_u.
Bl'daal 7*Zandvoortm. 7
9.45 u.
Terrasv. asZandv.m. jun. a
12 u.
Zandv.m. jun. b*S.V.Y. a
12 u.
Programma voor Zaterdag
iE.D.O.'a=Zandv.m. adsp.
E.D.O. fosZandv.m. adsp.
E.D.O. e»Zandv.m. adsp.

7 Maart:
a
4 u.
b
4 u.
c
4 u.

R.K.S.V. „T.Z.B."
Uitslagen van Zondag j.L:
IWaterloo 3*T.Z.B. 2
4»!
D.S.'K. 4*T.Z.B. 3
5=1
Concordia jun. b*T.'Z.B. a
0=4
Programma Zaterdag en Zondag a.s.:
•B.S.M. 3*T.Z.B. 2
12 u.
iHoofdd. Boys jun. a*T.Z.B. a 12 u.
Geel Wit adsp. b*T.Z.B. a 3.15 u.
ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
Het eerste hercnelftal heeft met 1*1
gelijk gespeeld tegen Alkmaar. In de
eerste helft was Alkmaar wel iets
sterker. Dit kwam ook tot uiting
door een doelpunt, dat tien secoii*
den voor rust werd gescoord.
Na de rust was Zandvoort in de
meerderheid, alhoewel de voorhoede
niet zo goed op dreef was. Martin
Vleeming wist de stand op gelijke
voet te brengen uit een voorzet van
rechtsbuitcn G. Allebes.
IHet tweede heeft een vrij onvers
wachte overwachte overwinning op
de Adelborsten behaald met 4*1.
Het is een lange tijd geleden dal
het tweede zo een goede wedstrijd
heeft gespeeld. Er werd nu cnthou*

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fijnstrijkerij - Snelte aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

ALBERTHEIJN
IS 'T DEZE WEEK WEER ÉCHT

t

^

-IN PRIJS EN KWALITEIT
THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gefor. Koper * Telefoon 2550
Vanaf Vrijdag 6 t.m. Zondag 8 Maart, S uur
Robert Taylor, Denice Darcel, John Mc Intire, in:

Opmars der vrouwen
Vrouwen, die het verleden willen vergeten, trot*
seren de gruwelijkste ontberingen om een nieuwe
toekomst op te 'bouwen! Eén man leidt 200 vrou*
wen die hem haten! (M.G.M.). Toegang 18 jaar.
Maandag 9 en Dinsdag 10 Maart, 8 uur
Greer Garson, Michael Wilding, Marjorie Main,
Hayden Rorke, in:

Mylord steelt juwelen
Een aaneenschakeling van verwikkelingen! Sub*
liem gespeeld. Een climax van spanning!
Toegang alle leeftijden.
Zondagmiddag 8 Maart, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE
Wij presenteren U M.G.M.'s vlotte creatie

Licht het anker
met: Frank Sinatra, Kathryn Grayson, Gene
Kelly en de wcreldvermaarde pianist José Iturbi.
(In Technicolor).
Toegang alle leeftijden.
Woensdag 11 Maart gereserveerd voor de Jubi*
leumfeestvierin» van de ZANDV. BESTUUR»
DERS BOND.'
Donderdag 12 'Maart gereserveerd voor de To*
neel Vereniging „WIM .HILDERIN.G".

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarom bij ons inbinden.

TOT EN MET WOENSDAG 11 MAART A.S.:

Bij elk pak A.H. Thee
(de fhêe die zo voordelig afschenkt)

i 4 5 - 5 2 - 6 2 - 6 8 - 7 6 ol 84 cl
100 G R A M

JAMAICA

RUM
BONEN
VAN

38 VOOR

Andere A-H VOORDELEN:
ZUIVER RUNDVET
500 gram
GEROOKT VET SPEK 500 gram
CAPUCIJNERS
500 gram
BRUINE BONEN
500 gram
SPLITERWTEN
500 gram
WITTE BONEN
500 gram
VE'RMICELLI
250 gram
LOSSE KOFFIE
250 gram
CARABIESJES
fijn zandkoekje 250 gram
PRUIMEN OP SAP
per pot
HAAGSE LEVERWORST 200 gr.
APPELSTROOP
per beker
MAKREEL
per blik
DROPTOPFEE's
100 gram
PAASEITJES
100 gram vanaf
BOTERiHAMWORST
200 gram
CHOCOiHAGEL
200 gram
PRUIMENJAM
per pot
THEE
200 gram
SCHUURPOEDER
per bus
SODA "
W» kilo

69
110
30
30
43
55
19
138
59
57
39
39
65
19
19
61
35
37
59
27
25

Proef

wat

'l

en
kijk
wat

de vkauw.
ARME JOZEF
Daar kijkt u nu van op hè, maar ik
meen het heus, ik bedoel Jo/.ef Stalin.
Kijk, alleen het feit al dat. massa's
mensen nu zeggen, hoe bestaat het,
wie heeft er nu medelijden met zo'n
man, typeert al het zielige van het
geval,
Als u of mij nou eens zo'n ongeluk
overkwam, op een goede ochtend bij
voorbeeld slaat u zo maar tegen de
grond. Dan wordt er vast geen bul'
letin uitgegeven, door negen artsen
ondertekend. Welnee, bij u komt ge*
woon de huisdokter, -die man die uw
kinderen van de mazelen afhelpt en
uw man van zijn 'bronchitis, die uw
babies op de wereld helpt en zegt
wanneer ze aan hun eerste bruin*
brood*met*appel toe zijn. 'Die man
ook, waarvan • u niet eerst hoeft na
te gaan of hij geen samenzwering te»
gen u aan het beramen is.
Overigens is het best mogelijk dat
uw bloeddruk zo zo is en de temp c?
ratuur 38.2 en de ademhalingsfre*
quentic 36 maal per minuut, maar
dat komt niet in de krant. Gewoon,
in het zakboekje van de dokter, dat
aan het eind van het jaar helemaal
rafelig is.
Vervolgens komen familieleden en
buren aangesneld. Ze hebben werke*
lijk met je te doen en willen je ~he\t
pen je huishouding op gang te hou»
den. Een vriendelijke buurvrouw
komt met een pannetje groentesoep
met balletjes.
'Wie zou het in zijn hoofd halen
om te zeggen: Kom, ik denk dat ik
Jozef Stalin maar eens een kopje
soep ga brengen, die stakkerd is er
zo naar aan toe.
Niemand immers, 'trouwens de soep
zou waarschijnlijk wei in een labora*
torium terecht komen om op vergift
onderzocht te worden.
Onze kring van bekenden is na»
tuurlijk niet te vergelijken met Sta*
lin's volkeren, maar wat koop je voor
die bekendheid! Zeker, millioenen
mensen zullen huilen nu Stalin dood
is, maar dat zullen voor het groots
ste deel wel angsttranen 'zijn om het
partijsbaantje.
Andere millioenen
echter zullen opgelucht zuchten: ge*
lukkig die zijn we kwijt, en wat y,u\*
len we nu weer voor een kwinkwan*
ker krijgen.
Nou, is dat leuk?
Laat mij nou gewoon Piet de Bruin»
met*de*bromfiets zijn of juffrouw
Jansen, ja desnoods met old*finish en
balpoten; maar laat me nooit dicta*
'tor worden.
Ik zeg het nog eens: Arme Jozef.

NEEL.

'«^Voorjaar komt aan

Groente- en
Bloemenzaden

BOFFIE KOFFIE dat's bétere, ja beste koffie!

& GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg; l
Telefoon 2135

ALBERTHEIJN
MAAKT Ü HET LEVEN GOEDKOPER!

van BUISMAN & JELLES

bij S. Klinkenberg
KRUISWEG 30, ZANDVOORT

siast en fel gestreden. Ook van de
kant van Adelborsten. Zandvoort
nam reeds vrij spoedig de leiding
door E. Schmidt. De aanvallen van
de tegenpartij werden goed door de
achterhoede onderschept. De rust
ging met 1=0 in.
In de tweede helft was 'Zandvoort
sterker. Door goed samenspel wist
Zandvoort er nog drie doelpunten
aan toe te voegen. Adelborsten redde
de eer uit een strafcorner.
De belangrijke wedstrijd van 'het
derde elftal tegen Eechtrop III is in
een gelijk spel '(1*1) geëindigd. In de
eerste helft wogen beide partijen te*
gen elkaar op. De achterhoeden van
Zandvoort en van Eechtrop waren
het sterkste deel van de elftallen. De
voorhoede van Zandvoort kreeg wel
enige kansen maar deze werden niet
benut. De rust ging met blanke stand
in.
In de tweede helft was Zandvoort
wel iets sterker. Na tien minuten
spelen wist de rechtbuiten van Eech=
trop, door 'n aarzeling van de Zand'
voort keeper, de score openen. Zand»
voort zette nu alles op alles en in*
derdaad gelukte het rechtsbuiten P.
Meeth de gelijkmaker te scoren. Vlak
hierop scoorde Zandvoort 'het tweede
doelpunt dat helaas niet werd gezien
door de scheidsrechter, zodat de
stand 1*1 bleef.
Indien Eechtrop III de laatste wed*
strijd tegen Alliance III wint dan
heeft dit elftal het kampioenschap
'behaald.
iHet vierde verloor met 6*0 van
Strawberries IV. Het vijfde won met
2*1 van IB.M.H.C. IX.
IHet jongensclftal verloor met 1*0
van B.M.H.C. c. -De Terriërs versloeg
met 2=1 het tweede dames*elftal.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren: B.M.H.C. 1V*Z..RC. II
Ev. Swift*Z.H.C. III
ZJH.C. IV*B.M.'H.C. IX
14 u.
Strawberries IV»Z.iH.C. V >
Dames: Z.H.C. I*Ev. Swift
12 u.
Pinoke IV*Z.iH.'C. II

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De jaarvergadering van de Kenne*
mcr Turnkring vindt a.s. Zaterdag
7 Maart bij 'Brinkmann in (Haarlem
plaats. Behalve het jaarverslag van
de secretaris, dat ter bespoediging
de afgevaardigden is toegezonden, en
het financiële verslag, zullen enige
bestuurs* en technische commissie»
leden gekozen dienen te worden.
Bij het bestuur is in de plaats van
de heer J. H. O. v. d. Wall <Bato),
mej. B. Hagens (Concordia) candi*
daat gesteld, terwijl bij de technische
commissie voor de aftredendcn, mej.
A. Osterthun {Concordia) en W..
Marsman (Turnlust*H'lem), de heer
W. de 'Wolff (Bato) en onze leider,
de heer P. Peeman, candidaat zijn.
IHet technisch werkprogramma '53
vermeldt
vaardigheidsproeven
en
graadwedstrijden, gymnastiek en ath*
letiek vaardigheidsproeven en wed*
strijden, zowel voor de jeugd als voor
de ouderen in de zomermaanden.
Uit de aanmelding op onze jaarver*
gadering is gebleken, dat voor deze
vergadering behoorlijke belangstel*
ling bestaat en 12 stemgerechtigde
leden aanwezig zullen zijn.
—o—
A f d . handbal.
Dames: O.S.S.=B.G.V.
l uur
Heren: O.S.S.*Toneg'ido (Wierin*
gen) 2.15 uur
Het is wel waarschijnlijk dat de da*
mes van O.S.S. a.s. Zondag het on*
derspit moeten delven.
Doch ook de heren krijgen een
moeilijke partij te spelen tegen Tonc*
gido. Willen zij hun goede plaats aan
de kop behouden dan zullen zij al*
les op alles moeten zetten en het
spel in de breedte houden.
TWEE KORFBALWE'DSTRIJDEN
De Zandvoortse Korfbal Club speelt
a.s. Zondag met twee twaalftallen in
het Noordersportpark te Haarlem.
Het eerste gaat bij Oosthoek (om
10.30 uur) op bezoek, het tweede bij
Nieuw Flora 4 (om 2.-15 uur).

TENNIS
Er wordt hard gewerkt om l April
a.s. weer te kunnen tennissen op de
banen van hotel De Schelp.

K.J.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand*
voort b tegen Dames Noord b om de
Noordmanbeker. De dames waren
niet opgewassen tegen de heren van
Zandvoort en verloren met 19835
punten en 9 marsen tegen 21825 pun*
ten en 14 marsen.
Woensdag speelde de K.J.C. Zand'
voort zijn 5e ronde voor het club*
kampioenschap. De stand aan de
kop luidt:
1. T. Veen; 2. G. Meijer; 3. Sols;
4. 'F. Vörös.
Om de Noordmanbeker worden
deze week de volgende wedstrijden
gespeeld:
Vrijdag: K. J. C. Oud*Benncbroek
tegen 'K..I.C. Zandvoort.
Zaterdag: K.J.C. Hoofddorp tegen
E.D.O. uit 'Haarlem.

SOHAAKNIEUWS
Voor de eigen competitie konden
slechts drie wedstrijden gespeeld
worden in groep B.
W. de JongsHulskemper
0*1
Termes Jr.=v. Keulen
0*1
Hogen Esch*Termes Sr.
afgebr.
De Bondswedstrijd „Kijk Uit"=Zand=
voort is met een gelijk spel qecin*
digd (5*5).

WATERGETIJDEN
Strand
Maart
berijdbaar
S 8.04 15.— 20.29 3.30 12.00*18.30
9 8.56 16.— 21.36 4.30 13.00*19.30
10 10.15 17.30 23.09 6.- 14.30*21.00
11 11.5719.
.- 6.3016.00*23.00
12 0.47 8.- 13.17 20.30 4.30*11.30
13 1.49 9.- 14.10 21.30 5.30*12.00
14 2.38 9.30 14.56 22.- 6.30*13.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

• Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood
BURGERLIJKE STAND
27 Febr. t.m. 5 Maart-1953.
Geboren: Marie Elizabeth, dochter
van W. v. d. Engel en C. Bode;
Richard Jphannes, zoon van G. M.
Blommestijn en J. B. Schouten;
Andreas Jacobus, zoon van J. J. de
Groot en M. Berg; Rudolf, zoon
van J. de Wolf en H. 'P. van Oort.
Ondertrouwd: B. van der Vliet en
C. Bos; G. A. Vliek en C. W. Wil*
lemse; J. M. Vonk en G. Weber.
Getrouwd: H. H. Graaman en F. W.
C. F.' Koster; G. C. Verhaert en
W. M. Huijboom; P. Keur en S. C.
van Zalingen.
Overleden: M. M. Poillot, 5 jaar.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
2100
2819
2345
2499
2262
2887

HW LW HW LW

25CO
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. TSeneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingcnverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassei'U „Hollandia",
fynstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoorfcselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerjj, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sütsma's 'Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat '47.
Slqterü Lefferts, Zeestraat 44
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Zandvoortse Bestuurders Bond
jaar
Zaterdagmiddag recipieerde het al» stand vlak na de eerste wereldoorlog,
tjemecn bestuur van de Zandvoortse de situatie in de crisisjaren en clie
na de tweede wereldoorlog. Voor
Bcstuurdcrs'bond in „Ons Gebouw" van
de typisch sociale voorzieningen
aan de Brugstraat. De bijeenkomst moest vóór de oorlog gestreden worwas zeer druk bezocht en werd o.m. den, zoals b.v. voor de Ziektewet, In»
bijgewoond door burgemeester Mr H. validiteitswct en de Ongevallenwet.
De vakbeweging staat nu midden in
M. van Fenema. Bericht van verhin» het maatschappelijk leven. Tenslotte
dering was binnengekomen van de wees spr. nog op het belang van de
Chr. Besturenbond wegens een kader» te stichten Ondernemingsraden en op
vergadering en van de heer F. R. Bi» het belangrijke werk van de Vrou»
wcnbond. Aan het einde van zijn bc»
senbcrger, oud»secretaris van de Z.B. toog
overhandigde spr. een enveloppe
K., wegens ziekte.
met inhoud aan het bestuur van de
De heer A. Molenaar, voorzitter, Zandvoortse Bond.
De heer A. Vlas. directeur van het
gaf een vrij uitvoerig overzicht van
de afgelopen 30 jaar. Het initiatief Bijkantoor Amsterdam der N.V. „De
tot de oprichting werd indertijd ge» Centrale" Arb. Verz. en Deposito
nomen door de heer Vloedgraven Bank, zegde in een toespraakje voor»
van het Spoor* en Trampersonecl en lopig een renteloze lening toe om
direct sloten zich aan — behalve ge» „Ons Gebouw" te moderniseren en
noemde groep — de Schildersgezel» aan de voorzitter een voorzitters»
len, de Bouwarbeiders, de Transport» hamer.
arbeiders en de Bakkersgezellen. In
Vervolgens spraken de heer D.
de jaren rondom 1925 moest een flin»
kc strijd gestreden worden, omdat de Vcrbaan namens de Haarlemse Be»
werkloosheid zijn intrede deed, die stuurdersboncl onder aanbieding van
vooral tijdens de wintermaanden in een ets, de heer van Gasteren na»
Zandvoort zeer groot was. De mate» mens „De Stem des Volks" (bloe»
riële zijde was toen de hoofdzaak. men), de heer G. J. Sterrenburg na»
Later werd op initiatief van de Z.B. mens de Partij van de Arbeid, de
B. een ontspanningslokaal ingericht heer L. 'H. Cohen namens de V.A.R.
voor de werkloze arbeiders. Was het A. en de Algemene Bond van Amb»
ledental omstreeks 1940 ongeveer 235, tcnaren, wethouder A. Kerkman na»
— direct na de oorlog werd met een mens de Algemene Bouwarbeiders»
ledental van 79 begonnen —, in 1946 bond, de heer J. D. Landman namens
steeg dit aantal tot 348 personen. het personeel uit het Hotel» en Re»
Door het toetreden van de Metaal» staurantbedrijf en de heer S. Horc»
bedrijfsbond (60) en de Vrouwen»
bond (35) bedraagt het ledental thans
570.
De bondspenningmeester van het
N.V.V., de heer Landman, hield een
uitvoerig betoog, schetste de loc»

man namens het Instituut voor Ar»
bcidcrs Ont%vikkeling.
Mevr. J. van Duijn»Schilpzand fuli»
citeerde het jubilerende bestuur na»
mens de Vrouwenbond en bood de
voorzitter namens alle aangesloten
leden een fraaie vlag aan.
Als laatste spreker voerde burge»
meester van Fenema het woord. Over
de sociale problemen kan men van
mening verschillen, zo meende sprc»
kcr, maar prettig deed het hem aan
in deze kring een idealisme te consta»
teren. Er heerst in de Zandvoortse
Bestuurdcrsbond een goede geest,
welke zeker nodig is nu er grote kans
bestaat op belangrijke wijzigingen in
het wereldbestel. Een goede basis is
noodzakelijk om tegen de gevaren
opgewassen te zijn en deze waarde»
volle steun is zeker bij de leden van
de Z.B.B, aanwezig.
Nadat de heer J. Duwel de Vroii»
wenbond nog met het l»jarig bestaan
had gefeliciteerd dankte de heer 'Mo»
Icnaar de sprekers voor de vele waar»
derende woorden.
A.s. Woensdagavond wordt in Mo»
nopolc een feestavond" voor de aan»
gesloten leden georganiseerd. J.G.B.

Auto over de kop
Zondagmiddag reed een drietal jon»
gelui met een gehuurde volkswagen
op ons circuit rond. In de bocht na»
bij de oostelijke ingang — bij de den»
nen — slipte de auto en sloeg drie»
maal over de kop. iHet ongeluk viel
nogal mee, daar slechts één per»
soon wegens een lichte hersenschud»
ding naar zijn woning behoefde te
worden overgebracht. De zwaar bc»
schadigde wagen werd later naar een
garage gesleept.

Hobby.

Zandvoortmeeuwen
uit de running
De mededeling in het programma dat
de strijd om de bovenste plaats nog
niet was beslist, was nog hoopvol
voor de Zandvoortse ploeg. Maar de
1»3 nederlaag tegen 'H.P.S.V. — vol»
komen verdiend overigens — heeft
alle kampioensillusies in rook doen |
opgaan, zelfs al moet er nog gespeeld
worden tegen Hillegom, L.F.C, en
Postduiven. Volgend jaar maar veer
beter!
Na een /eer kort overwicht van de
Hagenaars was het Zandvoortmeeu»
wen, dat volledig de toon aangaf.
Aanval op aanval werd op het vijan»
delijk doel ondernomen zonder enig
resultaat, hetgeen hoofdzakelijk te
clanken was aan. de doelverdediger
Meyer. De Haagse achterhoede leek
wat nerveus, maar had verder veel
geluk zodat doelpunten uitbleven.
De uitvallen van de (Hagenaars wa»
ren veel gevaarlijker, maar voorlopig
bleef clc Zandvoortse achterhoede in
de meerderheid. Toen echter op een
moment Kerkman de bal hoog terug»
speelde was de linksbinnen van \Vin»
gerdcn er onmiddellijk bij en had
geen moeite om de score voor zijn
ploeg te openen (0=1). De Hagenaars
bleven 'm de aanval tot tegen het
einde van de eerste helft. De voor»
hoede had weliswaar met tegenspoed
te kampen, maar toch was de afwer»
king ook niet zuiver te noemen en
van samenspel was weinig sprake.r
Na de rust kregen de vele toe»
schouwers een prachtige combinatie
te zien tussen Visser en Casticn,
waaruit de laatste onhoudbaar wist
te doelpunten (1»1). Dit fraaie doel»
punt gaf de burger(s) weer moed;
langzaam maar zeker echter wist H.
P.S.V. zich weer van zijn tegenstan»
clers te ontdoen. 'Bij een doelworste»
ling voor het 'Zandvoortse doel werd
de 'bal naar van Wingerden gescho»
ten, die geen seconde aarzelde om de
stand op 1»2 te brengen. Zandvoort»
meeuwen gaf de moed niet op, maar
speelde ondoordacht — steeds door
het midden en hoge ballen — waar»
door de 'Haagse achterhoede (waarin
Dijk uitblonk) steeds tijdig kon in»
grijpen. Indien de vleugelspelers de
bal eens in hun bezit kregen, verga»
ten de andere voorhocdcspelers mee
op te trekken. Geheel onverwachts
was het de rechtsbinncn Roubos, die
van vrij grote afstand de bal in het
net deponeerde (1»3). 'Zandvoort»
meeuwen was een geslagen ploeg,
hoewel er nog ruim een kwartier ge*
speeld moest worden. Men probeerde
het wel, maar resultaten bleven uit.
Het 'had zelfs weinig gescheeld of 04.
P.S.V. had nog met 1»4 gewonnen,
maar de binnenkant van de paal
bracht juist bijtijds redding. (Het
grootste deel van het publiek was
reeds tien minuten voor het einde
verdwenen
.T.G.B.

Er kan tegen alles,, wat in de samen» ken een plansDS. De boxcn=garages
levirig gebeurt, bezwaar gemaakt wor» maken hierin Hun rentree joyeuse.
den. Zelfs is het. mogelijk tegen de Wat dacht U? Natuurlijk, er kwa»
dingen, die niet gebeuren, bezwaar men bezwaren binnen. En niet zo zui»
te maken. De mens heeft er soms be» nig. Ten bewijze hoezeer de mensen
hoefte aan zijn bezwaren tegen iets het bezwarensmaken in het bloed zit,
te uiten. En meestal gebeurt dit in merk ik de volgende verrassende
'
de vorm van een collectief gevoerde eigenaardigheid op:
Zeven bezwarensmakers tégen de
actie tegen iets wat een overheids»
instantie tot stand wenst te brengen. boxen hebben in pure bezwaarsschrif»
(Ot niet wenst tot stand te brengen, tenijver ook bezwaar gemaakt tegen
de afwezigheid van de boxen. Dat
natuurlijk).
(Hier in 'Zandvoort is de zo juist •und ik heerlijk. En ik heb respect
gesignaleerde vorm van collectief»be» voor deze principiële bezwaarders,
zwaren=maken uitgegroeid tot een die tegen alles bezwaar maken. De
prettige traditie. Men is hier om zo rest is van geen belang meer. Me»
te zeggen tuk op bezwaar» en ver» vrouw en de heren kregen er tabak
zoekschriften. Dat is van oudsher zo
geweest. Hierover straks meer.
Even een recent gevalletje van
deze bezwaren»makerij. (Om aan te
tonen, dat ik gelijk heb.) De boxen»
garages. Ik lees met gepaste aandacht
in raadsvoorstel nummer 19 en resu»
meer en distilleer voor U:
„Mevrouw en de heren hebben een
plannetje (Uitbreidingsplan A) vast»
gesteld. Een uiterst berucht gewor»
den terreintje in het Wilhelminapark
wordt bestemd voor boxsgarages of»
tewcl garage»boxen. De beide termen
mogen vrijelijk door elkaar worden
gebruikt. 'Daar is geen bezwaar tegen.
Tegen dit plan»A "maken Gedeputeer»
den van Noord Holland bezwaar. (De
reden doet niets ter zake.) Mevrouw
en. de heren krijgen nu een nieuw
plan (D) onder de ogen. De boxen
zijn er weer bij!
Tegen de boxen worden door ver»
schillende villa»bewoners bezwaren in»
gediend. Dit nu is een bezwaar»
schritt. Zij verzoeken (verzoekschrift)
het terrein een andere bestemming te
geven. Mevrouw en de heren zijn het
met de bezwaren eens en. sturen de
zaak D terug naar 'B. en W. Plan D
wordt plan Dl en de boxen zijn <jc»
wipt. Voor de boxen»garages in clc
Tussen de bergen bezivaren m het
plaats komen nu „tuinen en erven".
Raadhuis.
Goed.
Nu ma'akt een ingezetene van van,
de bcz\yaarschriftensschrijvcrs
Zandvoort, een man, die zeer nauw konden praten als Brugman.... de
verbonden is aan het beruchte ter» boxen kwamen er door. (Bezwaren
reintje, bezwaar tegen de bestaande worden niet meer in behandeling ge»
toestand. Zijn terreintje — jawel, het nomen).
is van hem — dat bestemd is voor
Naar aanleiding van deze kwestie
„tuinen en erven1', is gedegradeerd tot heb ik mij eens in verbinding gesteld
vuilnisbelt en oefenterrein van de met de heer v. d. Mije, die zo vrien»
massajeugd. Verschrikkelijk naar. delijk was een eaorme stapel be^
Voornoemde
ingezetene
smeekt zwaars, verzoek» en smeekschriften
(smeekschrift) B. en W. de bezwaar» uit de stoffige schappen van de ge»
lijke toestand op te heffen, want zijn meenteszolder te halen. Ik verdiepte
terreintje is onvcrkoopbaar. (Ik zou mij er in en was in de wolken. Ik
zoggen: dan verkoopt»ie 't niet.)
doel hier niet op het stof, maar echt
Drie weken na dit smeekschrift op wolken van vreugde. Want ik
komt er weer een bezwaarschrift bin» nam kennis van een reeks bezwaren,
ncn bij 'B. en W. (Veertig nmwonen» die mijn hart verwarmden. Ik moet
den maken bezwaar tegen het feit u daar beslist wat van vertellen,
dat er geen garage»boxcn komen en maar ik dien mij ten zeerste te bc»
zij verzoeken B. en 'W. die dingen te perken vanwege cle beschikbare
laten bouwen of — als dit niet kan — ruimte. Ik kom trouwens altijd veel
'het terreintje een andere, blijvende te laat niet m'n kopij op de zetterij.
bestemming te geven. B. en W. voe» En daar maakt men bezwaar tegen.
len wal voor dc/c bezwaren en ma» (Wat ik kan aanvoelen).

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

in vergadering van „Touring Zandvoort"
In afwijking van de gewoonte, werd
op de vergadering van het algemeen
Bestuur van de Stichting „Touring
Zandvoort", die op 6 Maart j.l. ten
raadhuizc werd gehouden, cle pers
uitgenodigd.
In zijn openingswoord lichtte de
voorzitter Burgemeester H. M. van
Fenema deze uitnodiging toe in ver»
band met punt vier van de agenda:
Vaststelling van het werkprogramma
voor 1953.
Burgemeester van Fenema was van
mening dat onze aanwezigheid voor»
al in verband hiermede van belang
was, daar de pers goede nota zou
kunnen nemen van de plannen voor
het a.s. seizoen.

Huldiging van
de heer M. Gatsonides
M[aar voordat hiertoe kon worden
overgegaan stond "eerst de huldiging
van de heer Gatsonides, winnaar van
de Rallye Alonte Carlo 1953 op het
programma.
De voorzitter memoreerde dat de
eerste Februari, de das< waarop de
heer Gatsonides in ons land terug
kwam, eigenlijk niet in de sfeer gc=
vierd kon worden, die hij mocht ver»
wachten. Immers, op die Zondag was
ons hele land in rouw gedompeld en

dat heeft de lust tot feestvieren aan»
merkelijk doen 'bekoelen. Wel was de
directeur van T:Z., de 'heer J. B. .1.
iHugcnholtz ter begroeting op Schip»
hol aanwezig en had het bestuur clc
winnaar een zeer omvangrijk appels
tjc voor cle dorst doen toekomen,
een mooi fruitmand, maar het dages
lijks Bestuur van de Stichting voelde
zich toch gedrongen nogmaals te
zeggen hoe trots men was op cle
enorme prestatie door de heer Gal»
sonides geleverd.
De voorzitter had zich enige ge»
gevcns doen verstrekken over wat
eigenlijk de Rallye de Monte Carlo
precies inhoudt.
Afgezien van de prestaties op zich»
zelf, vereisen de proeven een per»
soonlijk'hcid en kracht die opmcrkc»
lijk zijn.
Spreker memoreert 't feit, dat du
heer Gatsonides in de af te leggen 6
etappes, de beste prestaties heeft ge»
leven! en op grond daarvan winnaar
werd.
De voorzitter noemt twee karaks
tereigcnschappcn n.l. doorzettingss
vermogen en besluitvaardigheid, bei'
den noodzakelijk om een dergelijke
wedstrijd tot een zo goed einde te
brengen. 'Het verheugt spreker zeer,
dat dit winnen nieuwe perspectieven
voor de heer Gatsonides opent, ^a.^
namens de Stichting biedt hij een
prachtige bloemenmand aan en
spreekt' de wens uit, dat het geluk
verder met de winnaar mag zijn.
De heer Gatsonides, gebruind door
de warme zon van de Côte d'Azur en
met een lichte keelaandoening tenge»
volge van ons kille wintcrklimaat,
dankt hierna de voorzitter voor diens
hartelijke woorden en deze mooie
bloemenhulde, die ongetwijfeld zijn
woning hmge tijd zal sieren.

Vaststelling van het
werkprogramma 1953

Reeds heel vroeg, in de geschiede»
nis heett men Bezwaar gemaakt te» Hierna kwam punt vier van de agcn»
gen de zee. Dat is logisch, als je de da aan de orde. verdeeld in de vo\>
zee je erfvijand noemt. Tegen mijn gcnde onderdelen:
vijanden zou ik — als ik ze had,
a. publiciteit en reclame,
hoor — maar ik heb ze niet — ook
b. evenementen,
bezwaar hebben. Zeker van de tijd
c. wedstrijden op het circuit van
van Karcl de Grote af komen cle
Zandvoort.
eerste verzoekschriften binnen om de
zee voor Zandvoort te dempen. De 'Het stemt de voorzitter verheugd,
ingenieurs uit clie dagen waren heel dat punt C het laatst wordt genoemd,
wat mans, want ze zeiden eenparig: omdat daarmee z.i. het bewijs wordt
Kan niet, doen we niet. Ik bedoel geleverd, dat niet de wedstrijden in
maar dat ze toen heus wel een goed de eerste plaats T.Z. zo na aan het
inzicht in de (on)mogelijkheden had» hart liggen.
Er zullen weer verschillende nieuf
den. Vervolgens las ik smeekschrif»
ten, . ondertekend door honderden wc folders van T.'Z. in omloop \torf
stropers. Zij drongen bij de toenma» den gebracht, o.a. een plattegrond»
lige magistraten aan op uitdunning folder met tekst in vier talen, die
van de koddebeiers, die voor de stro» naar alle daarvoor in aanmerking ko»
perij een onoverkomelijk bezwaar mende centra, zowel in binnen» als
vormden. De konijnen hebben eens buitenland zal worden gezonden.
In het hoofdseizoen zullen twaalf
bezwaar gemaakt tegen de stropers.
Dat was in 1287. De dieren konden tot veertien concerten worden gege»
hun grieven- niet ondersteunen met ven, die hier zo langzamerhand bur»
een fiks verzoekschrift. Daarom — /o gerrccht hebben verworven en over
lees ik — gingen ze zich te buiten het algemeen zeer in de smaak van
aan het lof van de piepers van de het publiek vallen.
De plantcnverzorgingswcdstrijd zal
burgerij. (Eten konijnen wel aardap»
pellof? Ik wantrouw do historie, dat worden uitgebreid, zodat niet alleen
schoolgaande kinderen daarin betroks
ziet u).
Bezwaarschriften tegen de wind, de ken worden. Deze wedstrijd zal niet
regen, de mist, de hitte en de kou, later gehouden worden dan in cïe
vormen een aparte hoek van het ar» eerste helft van September.
Natuurlijk staan ook weer op het
chief. Op dit punt geeft men echter
programma de zandbouw» en ballon»
iedereen z'n zin.
Toen de bezwaren tegen de zee wedstrijden. \Vij hopen dat er dit
geen vrucht afwierpen, begon het jaar op de organisatie daarvan niets
smeekschriften te regenen op het ge» zal zijn af te dingen.
Indien de vereniging tot het bc»
bied van 't strand. Het strand moest
weg. (456 ondertekenaars). Het strand schermen van Dieren hiermede ac»
mo'est breder. (532 ondertekenaars). coord gaat, ligt het in de bedoeling
Geen dames op het strand. (2 onder» in het a.s. seizoen windhondenraces
tekenaars). Véél dames op het strand. te houden.
Er staan weer één of twee gratis
(1300 ondertekenaars). Aan deze ge»
tallen ziet u zeker wel, dat de Zand» vuurwerken op het programma, ter»
voorters van vroeger drommels goed wijl aan de motorclub „Zandvoort"
wisten, waar Abraham de mosterd is verzocht, het nodige te willen doen
haalde. Toen het al of niet dames op om op 'Hemelvaartsdag een Brom»
het strand een overwonnen standpunt fiets rallye naar Zandvoort te organi»
was, werden de dames zelf onder cle scren.
Vanaf l Mei zal gedurende vijf
loupe genomen. Bezwaarschriften te»
gen de'garderobe, smeekschriften om maanden een concours d'Etalage
de kleding voor de dames zo geslo» worden georganiseerd in de vitrines
ten mogelijk te doen zijn. (Zon is van cle nieuwe flatgebouwen. Wan»
slecht voor de huid). Later kwamen neer Zandvoortse zaken clc hun leve»
de verzoekschriften van de vrouwen» rende industriën verzoeken deel te
verenigingen om bepaalde badpakken nemen, dan kan er in de vitrines op
voor de dames toe te laten. (Zon is gewezen worden dat de verkoop van
getoonde artikelen te Zandvoort
lekker).
Later werd de zon zó lekker, dat 'plaats vindt. Dit betekent een extra
er een bende bezwaren rezen tegen attractie voor de Zandvoortse Mid»
de Bikinisbagatelletjes van de dames. dcnstand.
Ook zijn er plannen om in het
(Bezwaren tegen dergelijke schier on»
zichtbare futuliteitcn vind ik wat voorseizoen een demonstratie»Rugby»
wedstrijd te doen houden tussen een
overdreven, en u?)
En uit de allerlaatste tijd tip ik: buitenlandse ploeg en een team van
Een fors bezwaarschrift tegen Bartje, de 'Delftse studenten.
ondertekend door twintig leden van
De wedstrijden
de Zandv. Handelsvereniging. Ver»
op het circuit
zoek om Bartje te stenigen. Hicrte»
gen maak ik, rondweg gezegd, vier* De wedstrijden op het Circuit zullen
kant bezwaar.
dit jaar ongetwijfeld weer veel be»
(Zie voor het vervolg van dit- ven
BARTJE.
slug elders in dit blad).

V. t

FAMILIEBERICHTEN
Heden is zacht en kalm, nog
vrij onverwachts van ons heen*
gegaan mijn lieve man en der
kinderen zorgzame vader en
grootvader

Hendrik van Duijn
in de leeftijd van 79 jaar.
'Haarlem, 10 Maart 1953
Dickmansstraat 14
Uit aller naam:
M. van DuijniPnap
De teraarclebestelling zal plaats
hebben op Vrijdag 13 Maart
om 2.30 u. op de Alg. Begraaf*
plaats te Zandvoort. Vertrek
van het sterfhuis pl.in. 1.45 u.
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Gevraagd: WERKSTER

STADSSCHOUWBURG

FLINKE WERKSTER gevr.
voor l a 2 ochtenden p. wk.
Regentesseweg 9.

Zaterdag 14 Mr t 7.30 u.
AMSTERDAMS
TONEELGEZELSCHAP

Ge-vr. HULP in de J-TUIS»
HOUDING. Aanm. tussen
6 en 8 uur n.m. Thorbecke*
straat 31.

KONING LEAR

WONINGRUIL.
Aangeb. gr. zonn. bov. huis,
nette st. in 'Haarlem. Huur
ƒ 35,— per maand.
Gevr. woning in Zandvoort.
Br. no. 1904 bur. Zandv.Crt
of tel. K 2500=17670.

Zondag 15 Maart S uur
AMSTERDAMS
TONEELGEZELSCHAP

Zes personages
op zoek naar
een schrijver
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al*
les inbegrepen). Voorver*
koop op speeldag en 2
dagen ervoor van 10*3 u.
Telefonisch na 12 uur.
Coupons geldig."

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester van Zandvoort zal
op Woensdag 11 Maart a.s. geen
een spreekuur houden.

Stationsstraat 11. Tel. 3075 voor de Karel Doormanschool,Parallelweg, tegen
VILLA
beloning van ƒ 25,77 per week.
Schriftelijke sollicitaties uiterlijk vóór 1<5 Maart a.s. te
te koop gevraagd
richten tot de Directeur van de Dienst der Publieke
op Ie stand, desgewenst
Werken, Raadhuisplein 4.
woningruil. Brieven ond. no.
HAARLEM
1903 bureau Zandv. Crt.

WERKSTER gevraagd, voor
l keer p.w. Van Speijkstr. 2.

Sport

KINDERWAGEN en
Part. vraagt te huur of te koop een,
*LEDIKANT te koop.
MODERN HUIS
Noorderstraat 16.
m. tuin in Zandv., omg. Kostverlorenstraat. Spoedig te
Café „De Kroon" aanv. Br. onder no. 1902 bureau Zandv. Courant,
Iedere Woensdag speciale

Winkeliers,
mankt reclame
door middel

van de
Zandvoortse

Courant.
Want:
Voor maand Augustus gevr.
VOETBALVERENIGIN G
GEM. KAMERS m. keuk.,
„ZANDVOORTMEEUWBN"
wie niet
dicht aan zee, voor 7 pers.
Het Ie elftal van 'Zandvoortmeeuwen Brieven: Stationsstraat 27,
adverteer!
Abonneert u
boekte j.ï. Zondag een min of meer Hilversum.
wordt
teleurstellend resultaat door de Leraar aeeft
op de
thuiswedstrijd tegen H.P.S.V. te ver» GITAAR*, ACCORDEON*
vergeten.'
liezen. De tegenpartij beschikte over en BANJO LES. Club en
Z&NDVOORTSE
een hechte verdediging en wist de te privé. Br. 1901 bur. Z.Crt.
doorzichtig opgezette aanvallen van
COURANT
'Zandvoortmeeuwcn steeds tijdig te RECTIFICATIE
onderbreken. De ballen werden vaak
te hoog gespeeld wat een kolfje naar In de advert. PUNTZAK*
de hand van de tegenpartij was. AANBIEDINGEN van I. J. CAFÉ OOMSTEE
Slechts één mooi uitgevoerde aanval KNOTTER is een fout ge*
Iedere Vrijdag gekookte
leidde tot een doelpunt. Door deze slopen. Men leze 200 gram
of gebakken mosselen
nederlaag heeft Zandvoortmeeuwcn caffonoir ƒ 0,47 in plaats
Tot 1.30 uur geopend
de aansluiting met de kopgroep ver» van 250 «'ram.
loren.
'Zandvoortmeeuwen 2 was goed op
dreef en zorgde voor een flinke over» prijzen met de/e aanstelling en zeker 'belangstelling, daar er zelfs deelnc»
winning in de uitwedstrijd tegen Vel* allen medewerken om gezamenlijk mers uit 'Heerden, Schiedam en Rot»
Z.A.C, weer groot en sterk te maken, terdam aan de start verschenen. Het
sen 2.
aantal deelnemers bedroeg 78, n.l. 41
Het 3e en het 4e elftal keerde zon» /oals het vroeger geweest is.
auto's en 37 motoren.
der winstpunten terug uit Beverwijk,
waar resp. van Kinheim 2 en D.E.M. ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
De uitslag luidt: 1. P. van Steijnen,
3 werd verloren. 'Zandvoortmeeuwen Het eerste elftal speelde vriend* M.C. Haarlem, Simca, 12 straf p.; 2. A.
5 slaagde er in een met de rust ver* schappelijk tegen Alliance I, even* J. Boogaard, M. C. Zandvoort, OZ
kregen 2*0 achterstand tegen (Haar* eens een promotieklassen Beide eli* 150 cc, 20 straf p.; 3. P. N. Groen,
lem 5 in de tweede helft in te lopen tallen deden niet voor elkaar onder. M.C. Haarlem, Eysink 125 cc, 22
en zelfs in de laatste paar minuten de Zandvoort opende de score met een strafp.; 4. R. Andersen, M.C. Oost»
overwinning uit het vuur te slepen. doelpunt van C. Lodder. Alliance zaan, Willys, 24 strafp.; 5. J.M.Smid,
Het 6e elftal was pas na de rust goed wist de stand op gelijke voet te bren* M.C. Zandvoort, Vauxhall, 26 strafp.;
op dreef maar kon toen de voor de gen. Nog voor de rust scoorden beide 6. H. Oddens, Zandvoort, Ford, 27
rust opgelopen achterstand niet meer partijen éénmaal. Rust 2*2.
strafp.; 7. T. Koks, M.C. Haarlem,
inhalen. D.C.O. 4 bleef met één goal
In de tweede helft werd er fel om Volkswagen, 28 strafp.; 8. A. K. van
verschil in de meerderheid. 'Het lijkt het winnende doelpunt gestreden. Oeffel, R.A.C.=West, Pontiac, 34 str.p.
er veel op dat het 7e elftal recht op Zandvoort nam wederom de leiding 9. N. G. Turkenburg, M.C. Bloembol»
het kampioenschap afstevent. We» en weer was het Alliance dat gelijk lenstrcck, Jawa 250 cc, 37 strafp.; 10.
derom werd een overwinning bevoch* maakte (3=3).
IM. W. Schörn, M.C. Zandvoort,
ten, nu tegen Bloemendaal 7.
iHet tweede verloor in een onge* Vauxhall, 40 strafp.; 11. R. Jansen,
Jun. a was de mindere van de jun. lukkig gespeelde wedstrijd met 3*2 'M.C. Haarlem, Matchless 350 cc, 46
van Terrasvogels. Het jun. b elftal van B.M.H.C. IV.
strafp.; 12. L. A. Weber, M.C. Zand»
zorgde voor een gelijk spel tegen de
B.M.H.C. begon direct fel aan te voort, Puch 125 cc, 51 strafp.; 13. P.
jeugdploeg van S.V.Y.
vallen. De achterhoede van Zand* W. Hiddinga, R.A.C.=West, Volks»
De adspiranten a, b en c waren bij voort had zijn handen vol om het wagen, 51 strafp.; 14. W. J. Hofkes,
E.D.O. op bezoek en behaalden te* doel schoon te houden. Na een kwar* Haarlem, Morris, 56 strafp.; 15. J. P.
zamen drie punten.
tier kwam Zandvoort meer in de aan* Leenhardt, M.C. Zandvoort, D.K.W.
val en misschien ietwat tegen de 64 strafp.; 16. Th. J. v.d. Helm, M.C.
Uitslagen van j.l. Zondag:
verhouding in scoorde rechtsbinnen Zandvoort, B.M W. 71 strafp.
Zandvoortm. 1*H.P.S.V.
1*3 E. Schmidt het eerste doelpunt. Na
Velsen 2»Zandvoortm. 2
1=5 tien minuten wist B.M.H.C. de ge* K.J.C. „NOORD"
iKinheim 2*Zandvoortm. 3
2*1 lijkmaker te brengen. B.M.H.C. was
D.E.M. 3=Zandvoortm. 4
3*1 m het veld technisch beter dan Zand* Donderdag j.l. speelde de K.J.C.
'Zandvoortm. S^Haarlem 5
3*2 voort. Maar Zandvoort stelde hier 'n „Noord" weer zijn eerste ronde yoor
Zandvoortm. 6*D.C.O. 4
3*4 behoorlijk enthousiasme tegenover. het Maandkampioenschap van Maart.
•Bl'daal 7*Zandvoortm. 7
0*2 Nog voor de rust scoorde de links* Als de vier eersten kwamen deze
Terrasv. a»Zandv.m. jun. a
5*0 binnen van B.M.H.C. het tweede week uit de bus: 1. FIr. Molenaar;
•Zandv.m. jun. b*S.V.Y. a
3*3 doelpunt in duidelijk buitenspelpo* 2. P. Kerkman; 3. W. 'Paap; 4. Alb;
sitie. Alleen de scheidsrechter ont* Zwemmer.
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
ging dit. Met deze stand werd ge*
Het secretariaat van K.J.C. Noord
is G. A. Koper, Hobbemastraat 4.
E.D.O. a*Zandv.m. adsp. a
3*2 draaid.
In de tweede helft gaven beide par*
E.D.O. b»Zandv.m. adsp. b
1*1
E.D.O. e*Zandv.m. adsp. c
1=2 tijen elkaar niets toe. Na ccn aanval K.J.C. ZANDVOORT.
van B.'M.W.C. stopte linksback Swal*
man de bal met zijn voet. De toege»
Vrijdag j.l. speelde KJ.C. Bennc»
R.K.S.V. „T.Z.B."
kende strafbully werd op de juiste broek tegen K.J.C. Zandvoort A om
wijze benut (3*1).
de Noordman=beker. Bennebroek kon
Uitslagen van Zaterdag en
Nog gaf Zandvoort! de moed niet het niet bolwerken en verloor. De
Zondag j.l.:
was C. Slob die de achter» De eindstand was K.J.C. Bennebroek
2=6 op. 'Het
B.S.M. 3»T.Z.B. 2
verkleinde tot 3=2.
17226 punten, 3 m., K.J.C. Zandvoort
'Hoofdd. Boys jun. a=T.Z.B. a 2=5 stand
Het derde elftal ,verloor de eerste' 20SOS, 6 m.
1=3 wedstrijd
Geel Wit adsp. b=T.Z.'B. a
in dit seizoen met 2*0 van
Zaterdag j.l. speelde K.J.'C. Mark»
Ever Swift. Eechtrop is hierdoor zicht uit Hoofddorp tegen K.J.C.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
kampioen geworden en promoveert Edo, Haarlem dat vorig jaar de be»
automatisch naar de derde klasse.
ker in zijn bezit kreeg. 'Edo won deze
A f d. handbal.
Indien Zandvoort volgende week wedstrijd met 20416 punten, 9 m. en
Dames: O.S.S. 1J3.G.V. 1: 1=7
gelijk speelt of wint dan speelt Zand» Hoofddorp behaalde 19711 p., 7 m.
voort promotiewedstrijden.
IHeren: O.S.S. l=Tonegido: 21=5.
Het vierde verloor met 6*0 van B.
Zoals reeds verwacht was, hebben de
M.H.C. IX, terwijl het vijfde met 2*0 BRIDGEN
dames verloren.
Nog één wedstrijd en de vierde com=
'De heren echter speelden een zeer van Strawberries IV verloor.
goede wedstrijd tegen Tonegido. In 't Het eerste dameselftal won met 3=0 petitie van de Zandvoortse Bridge*
begin gaven beide partijen elkaar niet van Ev. Swift. Het tweede won met club is weer ten einde. In de A»lijn
staat het koppel Fabel*Stor met
veel toe. Doch door 't steeds opvoe= 3»0 van Pinoké IV.
282.94% op de eerste plaats, goed ge*
ren van het tempo wist O.S.S. de Het programma voor a.s. Zondag
volgd door Sjouwerman*Spiers. Ruim
score te openen. Allengs werd de luidt:
24% lager geklasseerd neemt mevr.
voorsprong vergroot. De stand was Heren: Amsterdam II=Z.H.C. I
Brossois»Schutte de derde plaats in,
met de rust reeds 9*1 voor O.S.S. Na
Strawberries II»Z.'H.C. II
001% hoger dan de fam. Vuls=
de hervatting pakte O.S.S. de zaken
Z.H.C. IIML'B.S. IV:
12 uur juist
ma.
meteen weer stevig !aan en wie ge=
IH.B.S.-V*Z.H.C. iV
dacht had dat O.S.S. het rustiger aan Dames: Groen Geel*Z.H.C. I
In de B*lijn heeft 'Notterman*Sprin=
zou doen vergiste zich. Het tegen*
ZH.C. IfcH.T.C. III
14 uur ger onbedreigd de leiding genomen
deel was waar. O.S.S. voerde zelfs
met een voorsprong van bijna 20%
het tempo nog op en wist zo de eind* KORFBAL.
op de fam. van Eckelt. De derde
stand te 'behalen van 21*5, een fraai
plaats is voor mevr. Crok=Elzinga
Het
eerste
twaalftal
van
de
Zand»
resultaat.
met 258.52%.
voortse Korfbal Club had Zondag een
Na enige mislukte pogingen zal de
verdiende 9*3 nederlaag te incasseren fam.
Bakkenhoven nu wel naar de B*
„Z.A.C.'VNI'EUW'S
tegen Oosthoek 3.
promoveren en ook de fam. Kerk*
iHoewcl de cijfers het niet uitwijzen lijn
Af d. gymnastiek.
was de ontmoeting tussen Nieuw man met ruim 11% minder heeft een
iNa lange tijd is Z.A.C, er eindelijk Flora 4 en 'Z.K.C. 2 een vrij gelijk goede kans uit genoemde lijn te ge*
in geslaagd een sportleraar aan te opgaande wedstrijd. De Zandvoortsc raken. De eerste plaats is voor het
stellen, en wel de heer Age Douwma ploeg speelde niet onaardig, maar dameskoppel Notterman»Stor met
201.52%.
van de sportschool ,Cios" uit Over*
veen. Het bestuur heeft deze leider kwam niet volledig in het v£k'Het koppel mevr. IMcesman»Agste*
enkele avonden gadegeslagen en het
ribbe gaat onvoorwaardelijk uit de
was van oordeel, met de leden, dat GESLAAGDE PUZZLERIT
D* naar de C*lijn, daar de voorsprong
hoe goed wij het ook gewend waren De motorclub „Zandvoort" organi* op het dameskoppel Dtöse»Schuilcn*
wat leider betreft, deze toch onze seerde Zondagmiddag een puxzlerit burg bijna 35% bedraagt. De fam.
vorige leraren verre overtreft. De Ie* over een afstand >van ongeveer 80 km Baarda staat op de derde plaats met
den van Z.A.C, kunnen zich gelukkig Er bestond voor deze wedstrijd orofc 264.35%.

de.
DE PSYCHOLOOG.

Mijn huisdeur en ik, wij hebben
allebei van deze kille, vochtige win*
ter te lijden gehad: ik ben grieperig,
spitterig, rillerig, terwijl mijn huis*
deur er niet veel beter aan toe is: hij
is uitgezet door de vocht, klemt in
de deurpost en maakt een allermise»
rabelst geluid als hij na veel geduw
van 'buiten en eindeloos getrek van
binnen opengaat.
En als wij beiden er niet zo akelig
aan toe waren geweest, door gebrek
aan zon en aan vitaminen van A tot
Donderdag 12 Maart Z, dan zou ik nu mijn arme hoofd
niet extra hoeven te pijnigen met de
's morgens 10 uur, van diverse
vraag: „Wat' ter wereld kon die
•p»
MEUBILAIRE GOEDEREN
man.
w.o. slaapkamer ameublementen, ta*
Maar laat ik met het begin begin*
fels, stoelen, clubstellen, bankstel, nen.
boekenkast, haarden, kachels en wat
Op die bewuste morgen dan werd
verder te bezichtigen is op de KIJK* er gebeld en ik wierp al worstelend
DAG Woensdag U Maart 2—S uur. met en trekkend aan die lamme deur
een blik door het raampje, omdat ik
Veilinggebouw
Je gewoonlijk zo hulpvaardig toegc*
stoken knie, de zo broodnodige hulp
Kosterstraat 5. Telefoon 2164 van buitenaf, miste.
En daar stond een keurig, van top
tot teen glimlachend jongmens rustig
te wachten totdat mijn getob met
succes bekroond zou worden. En geen
Deze week Reclame
poging deed hij om mij te hulp te
komen. Toen ik eindelijk hijgend en
wel de deur open had, merkte hij
vriendelijk op: „Nou mevrouwtje, dat
Alleen Woensdag:
ging ook niet gemakkelijk."
Ik nam hem eens op en omdat
Bij elke 500 gram Gehakt
vooral dat zoetsappige ,mevrouwtje'
ƒ pakje Margarine voor 10 et.
mij verkeerd schoot mompelde ik
Ds gehele week KALFSVLEES
nors: „goeiemorgen".
500 gr.
„Goedenmorgen, mevrouwtje" (weer
Kalfs Carbonade
ƒ 0,89
dat woord), „mag ik u iets aanbic*
Vaste Kalfslappen
ƒ 1,40
den?"
Kalfsfricandeau
ƒ 1,55
Hoe het nu kwam, of het van de
Ook LAMSVLEES vcrkrijgb.
griep was of door die deur, ik weet
Carbonade
ƒ 1,48
het niet, maar voordat ik het besefte,
Lappen
f 1,68
flapte ik eruit: „Nee, dat mag u niet."
Bout
ƒ 1,88
„O, dat spijt me mevrouwtje", en
Vrijdag en Zaterdag
voordat ik verder nog iets kon vra*
Bij 500 gram RUNDVLEES
gen of zeggen, lichtte hij zijn hoedje
en wandelde resoluut mijn tuinhek
I pakje Margarine voor 38 et.
uit en ik had hem voor het nakijken.
of l pakje eigen gesmolten vet
En weet u wat me nu zo vreselijk
voor 45 et.
hindert?
en 200 gram Gelderse Ham
De hele dag heeft het me niet meer
voor 75 et
losgelaten en als ik er-nu nog aan
Voor de soep: 100 gr. gehakt en
denk, hoor ik steeds weer in gedach»
100 gr, poulet'en l mergpijpjc
ten „Mag ik u iets aanbieden?"
voor 65 cent.
En dat ik nu maar helemaal niet
KL. KROCHT- l - Tel. 2432
weet, wat 'hij me wilde aanbieden.
Was het 'Sinterklaas in civiel, zonder
baard, die nog wat speculaasbrokken
had uit te delen? Was het de Kerst»
MELKERIJ
man met een overgeschoten kerst*
krans of misschien een vermomde
millionair, die zo hier en daar kwistig
met bankbiljetjes kwam strooien?
Was het iemand met gestolen juwe*
len, handelde hij in goudreinetten of
(ook Bulgaarse)
kwam hij met een zendingstractaat*
Heerlijk, verfrissend en last not least je? Allemaal mogelijkheden enjk zal
gezond
er wel nooit achter komen, terwijl
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 ik bijna barst >van nieuwsgierigheid.
Maar een ding is zeker, de man is
een kenner van de vrouwenziel, hij
weet ons in onze zwakste zijde te
HET GOUDEN FEEST
treffen.
VAN O.S.S.
Als die-beroerde deur niet zo ge*
klemd had en ik niet zo rillerig was
In tegenwoordigheid van het voltal* geweest, dan zou ik geweten hebben
lige O_.S.S.*bestuur vond Vrijdag* waarnaar ik nu maar aldoor loop te
avond j.l. in Pension Keur de instal* raden.
latie plaats van de commissie die de
Maar de zon schijnt al drie dagen,
voorbereidingen voor de herdenking mijn deur klemt al minder en met de
van het 50=jarig bestaan der vereni* griep begint het ook al wat te bete*
ging zal gaan treffen.
ren.
Voorzitter J. H. B. Brink wees er
Als hij nu misschien een dezer da*
in zijn inleiding op, dat, hoewel een gen toch nog eens langs mocht ko*
vol jaar ons nog van de herdenkings* men, misschien dat ik dan toch nog
datum scheidt, deze tijd wel degelijk zal weten, wat....
nodig zal zijn, omdat het in de be*
•Wat zegt u? Gaat het weer rege*
doeling ligt de gehele bevolking bij nen?
dit „feest van de lichamelijke opvoe*
GELSK'E DE NES.
ding" te betrekken.
Dr J. van der Meer die zich bereid
verklaarde het voorzitterschap -van
de commissie op zich nemen zet in
een korte toespraak toe, met behulp
van de commissie te zullen trachten
dit feest zo goed mogelijk te doen
Manopole
slagen.
Nog in de loop van deze maand zal Dinsdag JO Maart 8 uur: film „My*
de commissie de functies nader ver*
lord steelt juwelen".
delen en met haar werkzaamheden Woensdag II Maart: Jubileumfeest*
een begin maken.
viering van de Zandv. Best. $ond.
Donderdag 12 Maart S.75 u.: Toneel*
voorstelling „Fatale druppels" door
Toneelvcr. „Wim Hildering".

VEILING

De Witte Zwaan
bij „La Viande"

MARIËNBOSCH

YOGHURT

WEEK-AGENDA

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
2100
2819
2345
2499
2262
2887
25GO
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkccr, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi da? en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gcrteiibachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Slütery Lcfferts, Zeestraat 44

Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 12 Maart 8.30 uur: Jaar*
lijkse algemene vergadering Nederl.
Rode Kruis afd. 'Zandvoort, in Ho»
tel Keur, Zeestraat.
Donderdag 12 Maart 8 uur: Lezing
door Willem van lependaal over
„De Luitjes van de Lijmkit" in
„Ons Huis", onder ausp. I.v.A.O.
Stadsschouwburg,

Haarlem

Dinsdag IQ Maart 8 uur: Amsterd.
Toneelgezelschap met „Zes perso*
nages op zoek naar een schrijver".
Zaterdag 14 Maart 7.30 u.: Amsterd.
Toneelgezelsch. met „Koning Lear"
Zondag 15 Maart 8 uur: Amsterd.
Toneelgezelschap met „Zes perso*
nages op zoek naar een schrijver".

Ned. Chr. Vrouwenbond

(Vervolg van pagina 1).

PLANNEN
in vergadering van
„Touring Zandvoort"
/oekers naar Zandvoort trekken.
De grote prijs van Nederland wordt
hier 7 Juni al verreden. Dat dit tijd»
stip zo vroeg ligt, is /eer belangrijk
daar dit de eerste wedstrijd om het
wereldkampioenschap zal zijn. Tevens
wijzen de statistieken uit dat het
weer in Juni meestal goed is.
De heer Hugenholtz meent dat we
dit jaar een hoogst interessant ex»
ploitatiejnar tegemoet kunnen zien.

Intermezzo
Op diens verdoek was aan de heer
M. Weber gelegenheid gegeven zijn
reis naar West»Duitsland, waar hij te»
zamcn met de heer Limmcn verschil»
lende contacten legde, nader toe te
Ticntcn.
Het had n.l. in het bestuur van T.Z.
bevreemding gewekt, dat een organi»
satic met voorbijzien van de Sticli»
ting propaganda voor de badplaats
was gaan maken. Het bestuur was
van mening dat een dergelijk initia»
tief alleen genomen kon worden in
overleg met T.'Z.
De voorzitter zegt voor een ieder
die een of ander plan heeft, hoe on»
uitvoerbaar of dat ook mag schijnen,
de grootst mogelijke belangstelling te
hebben. 'Voor particulier initiatief
heeft hij de grootste waardering,
voor een commissie niet de minste.
De heer Webcr betoogt, dat hij
met deze actie slechts de bedoeling
had de helpende hand te bieden en
yulks geen moment heeft gezien als
een negatieve propaganda voor T.Z.
De bedoeling was goed en het spijt
de heer Weber dat deze bedoeling
verkeerd werd uitgelegd.
Van de zijde van T:Z. werd er
daarmede de nadruk op gelegd, dat
wanneer de leden van de Zandvoort»
se Handelsvereniging en „Ons Bc»
lang" lid zouden worden van T.Z. ze
deze stichting meer daadwerkelijk
konden steunen, zodat deze ook op
een bredere basis kon werken dan
tot nu toe het geval is.

De Rondvraag
Bij de rondvraag werd nogmaals de
nadruk gelegd op de huisvesting van
de directeur.
Er werd besloten een schriftelijk
verzoek te richten tot 'B. en W. ten»
einde op deze ongetwijfeld belang»
rijke kwestie nogmaals de aandacht
te vestigen.
Om elf uur sloot de voorzitter de/e
interessante vergadering.
G.H.

De afdeling Zandvoort van de N.C.
V.B. hoopt Vrijdag 13 'Maart haar
jaarvergadering te houden in de nieu»
we consistorie der Ned. Hervormde
Kerk.

Eierzoekwedstrijd
Zaterdagmiddag 4 April wordt door
de speeltuinver. ,,'Kindervreugd" een
eierzoekwedstrijd georganiseerd voor
de jeugdige leden.

De Huishoudbeurs te
Amsterdam
Van 20 tot 29 Maart zal in het R.A.I.
gebouw te Amsterdam wederom de
bekende iHuishoudbcurs worden ge»
houden. Het lijkt ons van veel be»
lang dat er zoveel mogelijk naar ge»
strecfd zal worden het element van
directe vcroop uit te bannen, zodat
de bezoek(st)crs rustig kunnen kij»
ken,' zonder door vaak zeer opdringe*
rige verkopers lastig gevallen te wor»
den.
Aan de voorlichting op huishoude»
lijk en maatschappelijk terrein is de»
ze maal extra aandacht besteed, ter»
wijl dit jaar het onderwerp „Emigra»
tie en de Vrouw" aan de orde zal
worden gesteld.
In een kleine inliehtingenstand zul»
len de dames van alles en nog wat te
weten kunnen komen over de conse»
quenties van het gaan naar de
vreemde. Er zal inlichtend materiaal
voorhanden zijn. De stellige verzeke»
ring kan echter worden gegeven, dat
hier geen propaganda" wordt ge»
maakt. Belangstellende dames wordt
met klem gewezen op de risico's wel»
ke zij mogelijk zouden moeten aan»
vaarden.
De modeshow die gratis toeganke»
lijk is, staat onder leiding van me»
vrouw van der Does, een in Parijs
wonende Nederlandse. iHet manne»
quinsteam bestaat uit vier Franse
mannequins, afkomstig uit de mode»
huizen: Fath, Balmain, Lanvin en
Carven.
De Beurs trok vorige jaar 120.000
bezoek(st)ers.
G.H.

Schoorsteenbrand
Zondagmiddag brak omstreeks 5 uur
in perceel Regentesseweg 5 een vrij
felle schoorsteenbrand uit. Er was 'n
grote rookontwikkkeling, waarop ve»
Ie nieuwsgierigen afkwamen. iNa een
half uur was alle gevaar door ds
brandweer bezworen.

Weekendconferentie te Bentveld
van 2 1 - 2 2 Maart 1953
„De mens tegenover ziekte en dood"
Richard Siebeck definieert volgens
Barth de gezonde mens als de mens
die een gevoel heeft van vreugde en
kracht.
'Hij leeft, zonder te weten hoe dat
eigenlijk in zijn werk gaat, in de na»
tuurlijke drang zich te ontplooien en
iets uit te richten. Hij is tegen aller»
lei moeilijkheden opgewassen) in rui»
me mate beschermd tegen heel wat
gevaren en niet in de laatste plaats
is hij bereid zijn krachten volop te
geven en zich te wijden aan werk en
prestaties en, wanneer het moet, me»
nigmaal ook in de nood".
De A.G. der 'Woodbrookers merkt
hierover op:
Hoe gezonder wij ons voelen, des
te minder letten wij er op, des te
minder weten wij er van. En wanneer
aan onze gezondheid iets gaat hape»
ren, realiseren, we ons dat oude ge»
zegde dat „gezondheid een grote
schat" is. En ergens hebben we er
weet van dat ziekte iets is dat niet
hoort bij het menselijk leven en er
toch in de verschijning van het leven
op onze aarde onlosmakelijk mee
verbonden is. Eigenlijk kun je niet
spreken van de voluit gezonde mens.
De mens, die staat in dit leven en
daarin zijn weg zoekt, zijn taak zoekt
te volbrengen, komt elke keer weer
te staan tegenover de problematiek
van de ziekte, tegenover de dood, die
een einde maakt aan zinvolle op»
drachtsvervulling én een schijnbaar
zinloos 'bestaan. Die ziekte en dood
treedt massaal pp of werkt vsrsto»
rend in een klein persoonlijk leven.
Geen is er die er aan ontkomt zich
bezig te houden met de onoplosbare

vragen hieraan verbonden. In deze
dagen werden we in ons land weer
ten diepste met de dood geconfron»
tecrd.
Hebben ziekte of dood alleen ne»
gatieve waarde of krijgen ze ook een
positieve plaats? Hoe staat de mens
er tegenover? Heeft God iets er mee
te maken en hoe dan? Is het moge»
lijk er aan te ontkomen? Is genezing
iets dat in eigen hand ligt of niet?
Dat zijn zo maar enkele losse vra»
gen. En hoezeer bewust, dat we deze
vragen niet „oplossen" dacht de A.G.
v.d. Woodbrookers toch, dat het goed
was om zich met deze vragen bezig
te houden. Daartoe werd een week»
end belegd op 21»22 Maart, waarvan
het programma als volgt is:
„Mens tegenover ziekte en dood"
21»22 Maart. Leiding Mcj. Ds W. 'H,
Buijs en Dr A. van Biemen.
„De mens en zijn ziekte" — Dr J.
T. Buma.
„De Bijbelse visie op ziekte en
dood" — Dr P. J. Roscam Ab=
bing
„De houding van de mens tegen;
over ziekte en dood'' — Dr M. J.
Hearing.
Hervormde Wijkverpleging

Het Oranje-Groene Kruis
Zr Lien verpleegde in Feburari j.l.
30 zieken, legde hiervoor 547 bezoe»
ken af en controleerde 16 maal t.b.c.»
patiënten.

De Voorjaarsbeurs voor
de Vrouw
Zendingsbij eenkomst

De Haarlemse Voorjaarsbeurs voor
de Vrouw trok dit jaar slechts 18.000
In de samenkomst van de Ned. Chr.. bezoek(st)ers, wat beduidend minder
Gemeenschapsbond zullen a.s. Dins» is 'dan vorig jaar toen het aantal
dagavond in „Ons Huis1' spreken de ruim 27.000 bedroeg.
heer en mevr. Dr 'Morris van de iWe»
rcldwijde 'Evangelisatie Kruistocht
(stichter C. T. Studd). Dr Morris is
dokter in de medicijnen en veldleider
van het Indiasterrcin van genoemd
zendingsgenootschap. Hij is een zen»
GEBOORTEKAARTJES
deling met veel ervaring en zal spre»
ken over de grote nood in India, ter»
Gertenbachs Drukkerij
wijl mevr. Morris over haar werk on»
der de vrouwen zal vertellen. Fraaie
Achterweg l Tel. 2135
gekleurde lichtbeelden zullen het ge»
sprokene illustreren.
'De heer J. Perkins zal de toespra»
ken vertalen.

Ingezonden

Discussies

Geachte redacteur,
Een mens kan soms veel genoegen
beleven aan een of ander schriftuur,
ondanks het feit, dat hij ot /ij het er
grondig oneens mee is.
'Zo verging het mij bijvporbecld
toen ik, in het nummer van j.l. Vrij»
dag, „Een discussie in 'Zanclvoort"
las.
Welk een heerlijke blijmoedigheid
komt ons daaruit tegemoet. Met welk
een gemak worden daarin alle vra»
gen, waaraan geen levend mens on l»
komt, op zij gezet. 'Met welk een
vreugde wordt de zon aanbeden. Het
is alsof er van regen en onweer in
een mensenleven nimmer sprake is.
Ik moest telkens aan Flierefluiter
denken. Dat was ook zo'n kostelijke
stronkebraaicr. Maar, gij, mijnheer
de redacteur, wint het nog van hem.
Want Flierefluiter, hoe graag hij op
zijn rug of zijn buik in de zon lag,
speelde toch geen schuilevinkic met
zich zelf. Hij wist van vragen en
zocht naar antwoorden. Merijntje
Gijzen heeft het dankbaar ervaren.
Maar ja, die Flierefluiter was ook aan
de verheven glimlach over het klein
gepraat en gedoe der mensen nog niet
i.oe.
Zal ik nu ook nog zeggen, waarom
ik het met dat artikel zo weinig eens
ben?
Ik herinner mij het kaartje, waar*
mee de redacteur van de Zandv. Crt
de geboorte van zijn eersteling aan'
kondigde." Daarop was een vers van
.... Rilke geciteerd. Het deed mij
deugd.
Daarom wacht ik maar tot hij zich
weer eens van 'Greshoff naar Rilke
keert. Graag zal ik hem dan, mocht
het zijn in de zon op een Parijs' ter*
rasje (maar dan liefst gezeten op een
stoeltje) van mijn afwijkende mening
doen blijken.
Op die Parijse terrasjes is zo dik»
wijls tot heil van enkeling en ge»
meenschap gediscussieerd.
Tot dan dus.
A. ELFFERS A/.n.
Erg graag! Momenteel kan ik ech»
ter niet eens thuis een fles wijn
betalen. Laat staan de reis naar de
Hchtstacl. Niet zo erg overigens, het
wordt hier ook lente.
iHet doet mij erg veel genoegen dat
U zich het -geboortekaartje van mijn
zoon herinnert, het vers van Rilke
echter niet, geloof ik. Want dat bc»
gon n.l. (vrij vertaald) met de regels:
Je moet het Leven niet verstaan
dan zal het worden als een feest.
.Hartelijk dank voor Uw stuk.
L.
Mijnheer de Redacteur,
Uw bohémienachtig hoofdartikel van
Vrijdag j.l. is zeker niet van humor
ontbloot. Maar het meest hmnoristi»
sche erin is m.i. toch wel:
dat u, die zich doet kennen als een
tegenstander van „die ouderwetse,
loodzware discussies", zélf een niet
bepaald vederlichte en korte be»
schouwing opzet met een onjuiste,
althans overdreven, kenschetsing van
die discussies;
voorts, dat u, die zich smalend uit*
laat over „verklaren", „propageren",
„uitdragen" en „getuigen"', dit zélf
doet voor uw eigen levenshouding.
Zodat u maar weer ziet: het bloed
kruipt waar het niet gaan kan.
Maar daardoor hebt u die levens»
houding tegelijk met de waarde van
discussies feitelijk discutabel gesteld.
En, Mijnheer de Voorzitter (pardon:
Redacteur), mag ik dan in die door
uzelf ontketende discussie op „ouder»
\vctse en serieuze" manier een paar
opmerkingen maken? aan de hand
van uw artikel natuurlijk!
Voor zover adspirant»bohémiens en
oppervlakkig levenden uw artikel
hebben gelezen zullen ze er wel om
gelachen en dus(!) mee ingestemd
hebben. Maar hun en andere nog niet
volslagen nihilsten' en pure vitalisten
zou ik er toch even op willen wijzen:
Ie. dat niet iedereen zich de weel»
de kan veroorloven op elk willekeu»
rig ogenblik „in een zeilbootje op de
Loosdrechtse Plassen" of „bij een glas
Bourgogne op een terrasje in Parijs"
maar ijverig of lui te gaan zoeken
naar „het geluk','; een of andere open»
bare discussie bijwonen ligt wél bin»
nen het bereik van iedereen;
2e. dat niet iedereen in staat wordt
gesteld „vrijblijvend" kennis te ne»
men van „gedachten van anderen, in
woord en geschrift", omdat nog niet
elk jong mens de wereld tegemoet
treedt met een daartoe voldoende
(of voldoende gewaande) geestelijke
uitrusting, m.a.w. zeer velen hebben
leiding nodig bij het zoeken en grond»
vesten van een overtuiging;
3e. dat ook niet iedereen dat
slechts „vrijblijvend" wil doen, om»
dat ze daarvoor niet individualistisch
(of egoïstisch) genoeg zijn ingesteld;
4e. dat de meeste Hollanders
toch iHollandcrs blijven — ook al zijn
ze een keertje in Parijs geweest —,
zodat hun degelijke aard en beschei»
denheid en gemeenschapszin hun tóch
zullen beletten te doen alsof ze de
wereld in hun zak hebben;
5e. dat de degelijke Hollander wel
altijd als zoeker zal beginnen en daar»
bij alle mogelijkheden — discussies
incluis — zal benutten, want het is
nu eenmaal nog zó, dat het leven zélf
vroeg of laat wel dwingt tot een se»
rieus bezinnen op dat leven en ook
tot aaneensluiting van gelijkgezinden.
Conclusie: iemand min of meer af»
kerig maken*) van geëigende moge»
lijkheden om te komen tot een goed»
gefundeerde, bij /ijn aard passende en

tegelijk verantwoorde levcnsovertuis
ging1 is m.i. dan ook minstens zo ver*
wcrpelijk als iemand een levcnsovciv
tuiging te willen „opdringen".
Mijnheer de Redacteur, ik weet
niet of u dit iets zegt, maar met het
slot van uw artikel, het aardige ge*
dichtje van Jan Greshoff, stem ik
van ganser hart in en waardeer het
dus afgezien van uw mededeling dat
hij later „onuitstaanbaar" werd, volt
gens u tenminste. Trouwens voor dat
liggen in de zon, liefst hij afwisseling
op rug en buik, kan ik óók heel veel
voelen, maar clan op de daarvoor ge*
schikte tijd, omdat je het anders
moet bczurcn, begrijpt u?
Gaarne mijn dank voor de opname
van deze opmerkingen!
Met vriendelijke groet,
R. DE JONG.
*) of die afkeer versterken, en dat
is toch eigenlijk de strekking van uw
artikel
Mijnheer de Jong,
In de eerste plaats dit: Het boven»
staande van Uw hand is mij meer
waard dan de discussie over het al of
niet bestaan van God, omdat U hier
opmerkingen maakt die met de prac»
tijk te maken hebben.
Inderdaad, zowel mijn levenshou»
ding als genoemde discussie stel ik
discutabel. Ik geloof dat het één van
de manieren, zo niet de enige, is om
geestelijk in beweging te blijven.
Mag ik U puntsgewijze antwoor»
den?
1) Ook ik kan me de door U ge»
noemde weelde niet op elk willekcu»
rig ogenblik veroorloven. Mijn ar»
beidsvoorwaarden lenen zich daar hc»
laas niet toe. Ik heb ze dan ook niet
zelf gemaakt. Maar ik maak een prins
cipiëel verschil tussen het voelen en
bespreken van geluk. Iemand die om
welke reden dan ook gelukkig is,
maakt tien tegen één meer indruk op
me dan hij die de mogelijkheden er»
toe opsomt.
2) Leiding bij het zoeken en
grondvesten van een overtuiging aan»
vaard ik. Als het maar niet wordt (en
geeft U eens eerlijk toe, wordt het
dat niet al te vaak?): levend inmetsc»
len van de ongevormde in waarden
waar hij niet aan toe is, en erger,
nooit meer uitkomt; waarin hij blijft
zitten als een cliché van wat anderen
voor hem hebben uitgevonden.
3) De „vrijblijvendheid" heeft niets
met egoïsme te maken, maar met de
noodzakelijke afstand tot het geeste»
lijk verworvene, met gevoel voor be»
trekkelijkheid; het leidt tot toleran»
tic en tegelijk tot een zekere onver»
zoenlijkheid jegens en de ontmaskc»
ring van illusoir idealisme, kortom
tot bevrijding van wat niet de moeite
waard is om er zich blind op te sta»
ren. Het tracht geestelijke verstening
te voorkomen en is een aspect .'an
,het niets menselijks is mij vreemd»
gevoel'.
-1) Deze opmerking vind ik Hauw,
hoewel ik de steek erin kan hebben.
Permiteert U mij dat ik hem in het
vagevuur gooi. Zonder enige wroc»
ging.
5) Ik heb niets tegen discussies,
maar wel — langzamerhand 'gekregen
— tegen uitzichtloze discussies, om»
dal zij accentueren dat er tussen Ge»
loof en Redenatie geen brug is waar
men toch over wil lopen. 'Het zich
serieus be/innen op 't leven is uiter»
aard noch verboden, noch onge»
wenst. Ik heb het tegendeel met geen
enkel woord bepleit.
Conclusie: Het gaat er niet om ie»
mand afkerig te maken van een goed
gefundeerde levensovertuiging (ovcrigens is het mogelijk de meest nare
levensovertuiging goed te funderen),
maar van de idee dat zijn levensovcr»
tuiging recht heeft op alleenheer»
schappij, -tiet gaat n.l. ook om het
plezier dat hij en anderen van die
overtuiging hebben, want levensover»
tuigingcn hebben soms de neiging
meer verdriet dan geluk te brengen.
Een blijmoedige totem»vereerder is in
menig opzicht meer geslaagd dan een
knorrige goed»funderende filosoof.
Een geschikte tijd om in r!e zon te
liggen bestaat naar mijn mening
eigenlijk niet. Zo'n geschikte tijd is
formeel ondenkbaar; want als A in
de zon ligt staat B aan het front; als
C net bruin begint te worden, z't D
midden in de klassenstrijd. Wij lig»
gen slechts in de zon bij de gratie
van het vergeten van bepaalde dode»
lijke problemen. Problemen die ons
van tijd tot tijd dan ook weer onver»
stoorbaar uit de zon halen.
Overigens begrijpt U dat mijn ar»
tikel n.a.v. de inmiddels bekende dis»
cussie ook zijn onvermijdelijke bedoc»
lingen met zich meesleepte. Tussen
het artikel, de schrijver, U en de an»
dere sprekers bestaat een relatie (ten»
slottc schrijf ik niet over een spel»
lingskwcstie in een Eskimo»dialect)
van in laatste instantie., sympathie.
Ik heb getracht het isolement van
verwoed principiëlcn te doorbreken.
Want discussies als waarvan sprake
is bevestigen soms eerder het isolc»
ment van groepen dan dat zij toena»
dering wekken; U gelieve te zien'
naar de practische resultaten van vele
dergelijke discussies. Daarom is de
humor soms de tolk van een verscho»
len tragiek. Tragiek van de onbereik»
baarheid tussen mensen die ieder op
hun manier zo serieus, van goede wil*
Ie zijn. Het irritantstc is daarbij vaak
dat die tragiek niet nodig zou zijn.
Ik verwijs nogmaals naar Greshoff
die eens zei: Ik dwaal voor eigen
rekening, wie noemt dat slecht?
Als van ouds met vriendelijke
groet.
L.
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, De achtste
Zandvoort-Estafette 1953

MEER en BETER WATER
voor Zandvoort
. . . Nieuwe zuiveringsinstallatie te Bentveld nadert voltooiing . . ,
Woensdag j.l. ontvingen wij, tot onze erkentelijkheid, van de directeur van
de Gemeentelijke Gas- en Waterleidingbedrijven, de heer A. A, Cense de
uitnodiging om nog eens te komen kijken hoe het staat met de aanbouw
van de nieuwe filterinstallatie te Bentveld.
.
,
Wij hadden hier een vorm van .Public Relations' zoals die in Amerika b.v.
reeds lang bestaat, een houding van de Overheid die erop gericht is het
publiek een inzicht te geven in mogelijkheden en. moeilijkheden. In Nederland immers verkiest de Overheid niet zelden om zich in een vaak nodeloze
geheimzinnigheid te wikkelen?
'
Welnu, sinds de laatste keer dat wij'
in Bentveld een kijkje mochten ne-men is er enorm veel werk verzet. Het
nieuwe filtergebouw staat ei-, de vier
filterbakken zijn in een vergevorderd,
stadium. Zoals men weet zal hier in
Zandvoort -een nieuwe methode, de
door Ir Linn uitgevonden .z.g. droogfiltratie worden toegepast, een enkel-,
voudige filterwyze die na langdurige
experimenten te Bentveld als uitstekend werd bevonden.
Na de ingebruikstelling van de
nieuwe filterinstallatie te Bentveld
binnen enkele maanden, zal het water
te Zandvoort ongetwijfeld frisser en.
held'erder zijn. zuurstofrijker en minder ammoniak- en ijzerhoudend.
Het diepduinwater wordt via acht
bronnen van 36-46 m diep opgepompt,t
aangevoerd naar 't filtergebouw waar'
het over
de filters (bakken met plm.
22 m3 z.g. filtergrint) wordt uitgesproeid. Het water zakt door de filters (bij welk proces o.m. wordt ge-

zorgd voor extra aanvoer van zuurstof) en komt na de zuivering terecht
in de z.g. rein waterkelder vanwaar 't
naar de verbruikers en de watertoren
wordt gepompt.
Het is noodzakelijk dat de filters
één maal per week worden schoongemaakt waarbjj dan blijkt dat 't spoelwater absoluut ibruin is.
Door de bouw van da nieuwe filterinstallatie en de overschakeling van 't
oude filtergebouw tot machinegebouw
zal de waterleveringscapaciteit belangrijk to'snemen; zij is dan gebaseerd op een bevolking van 30.000 inwoners.
Men zou zich kunnen verliezen in vele interessante technische details,
waarvoor ons hier de geëigende plaats
ontbreekt; zeker is dat men zich enorme mo'site heeft getroost om 't Zandvoortse waterproduct op het hoogst
mogelijke peil te krijgen, iets waarvoor men liet allergrootste respect
dient t& hebben.

De voorbereidingiani voor de traditionele hardloopwedstrijd door Zandvoort zijn dit jaar weer begonnen, 't
Organiserend comité, bestaande uit
afgevaardigden van alle Zandvoortse
sportverenigingen heeft deze 8e Estafette vastgesteld op Zaterdagavond 11
Juli a.s. om half acht.
Door hst gemeentebestuur wordt
een nieuwe wisselbeker beschikbaar
gesteld, omdat da-ze wedstrijd een
goede propaganda voor onze badplaats betekent. Diverse particulieren
•deden reeds toezegging voor prijzen,
zoals' voor de snelste ronde etc.
Door d'e nu reeds getoonde belangstelling van diverse bekende voetbalvertenagingen is unaniem besloten niet
meer dan 30 ploegen van vijf man aan
de start te laten verschijnen, zodat
verschillende 'beperkingen noodzakezijn geworden.
Een daarvan is bijvoorbeeld dat geen
clubs buiten mededinging meer worden toegelaten. De Zandvoort-Estafette blijft dus een hardloopwedstrijd
uitsluitend voor voetbalclubs e» heeft
tot doel het uithoudingsvermogen van
de voetballers door regelmatige training te verhogen. ledere loper die 't
2150 m lange parcours aflegt binnen
7 minuten ontvangt een fraai verguld prestatiespeldje.
In 1952 ontvingen de eerste zeven
aankomende ploegen prijzen ter waarde van ongeveer ƒ 450,—. Dit jaar zullen waarschijnlijk de eerste tien ploegar.i een prijs ontvangen.
Het secretariaat is wederom in handen. van de heer J. Vissers. Ook de
K.N.A.U. zal dit jaar in belangrijke
mate medewerking verlenen.

Raadsvergadering in opgewekte sfeer
Het Zuiderbad komt 24 Maart aan de orde
Thans, circuit de hoofdschotel

\

Dinsdag j.l. vergaderde de gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester mr H. M. van Fenema. De publieke belangstelling was vrijwel niliiï; terwijl toch- -«nkele belangrijke' besluiten werden 'genomen.
Om 8 uur precies optetide de voorzitter de vergadering, waarna de notulen
van de 5 Februari-vergadering green bezwaar ontmoetten.
iedere uitgaaf aan het circuit zondegeld is, want bij die enkele malen dat
er eens een race is, vond spr. het niet
noodzakelijk voor dit doel geld uit te
geven.
•De heer WEBER vroeg enkele bijzonderheden omtrent d's juiste loop
van het aan te brengen hek, want spr.
verwachtte verkeers-technische moeilijkheden.
VOORZITTER zeide dat er op
enornrs wijze „clandestien" naar het
circuit wordt gegaan en deze dsrving
van inkomsten is veel groter dan, de
uitgaaf -voor het hek. (De bezwaren
Punt 2. Crediet van. ƒ 950,— voor' van 'de heer Weber kon spr. volkomen
uit
de weg ruimen'.
het aanbrengen van een hekwerk
Het crediet werd zonder hoofdelijke
bij het Circuit.
stemming verstrekt, met aantekening
De heer MOLL was van mening dat van de tegen-stem van de heer Moll.
Punt 1. Ingekomen stukken.
1. Verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim over '1952.
Voor kennisgeving aangenomen.
2. Voorstel tot verlenging met een
jaar van de ontruimingstemiijn van
de onbewoonbaar verklaarde woning Duinstraat 3.
Accoord.
3. Voorstel tot vaststelling van de 16e
suppletoire begroting voor 1951.
Accoord.

Punt 3

VRIJDAG 13 MAART 1953

Wijziging
Winkelsluitingsverordening

Eenparige lof voor het College. - Tijdens de Flora winkels langer
open in Zandvoort? — Wijn en- bloemen voor de forensen!
De heer v. d. WERFF bracht grote1
dank aan het College voor het inwilligen van de wens van de vakgroep
i.v.m. de verplichte middagsluiting.
De heer GOSEN spotte een bsetje
met het vriendelijke gebaar dat- hst
College meende te moeten makieni't.o.y.i
de wijn- en bloemenhandelaren, die
van -l Mei tot 15 September hun winkel langer mogen open houden t.b.v.
de forensen. „Wat denkt men wel, van
ons forensen?!" vroeg spr.
Wat betreft de Zondags-verkoop gedurende de seizoentijd, wees spr. nogmaals cp het schrijven van de Herv.
Kerkeraad, in welke brief de Kerkeraad aandringt op verpachte sluiting
d»ss 'Zondags tot 12 uur om de winkeliers in de gelegenheid te stellen naar
de kerk te gaan.
De heer SLEGERS 'bracht dank aan
het College voor de wijze waarop getracht was de moeilijkheden, rond deze
materie op te lossen. Voorts had spr.
enige bedenkingen tegen de „21-dagen
-regeling", waarin bet College slechts
2 dagen heeft aangegeven (Koninginnedag en Tweede Paasdag) waarop de
verbodsbepalingen niet gelden,
§ewons
pr. melende dat dit te kort is en wees
op bijzondere dagen, zoals evenementen op het circuit, scheepisrampen e.d.
Ook dan zou er wel eens behoefte aan
kunnen bestaan de winkels wat langer open te houden.
Spr. verschilde van mening met de
heer Gosen over de Zondag-viering.
De Katholieken hebben daar eeu vrijere opvatting over, zo zeide spr. Het
is de Katholieken niet strikt verboden
te werkten: (waar dus ook het verkopen in een winkel onder valt) als deze arbeid noodzakelijk wordt geacht.
De heer TATES ging volledig accoord met het voorstel. Spr, meende

dat alle groepen thans ten volle bevredigd zijn. Spr. verzocht i.v.m. de
Flora, welke Vrijdag geopend wcrdt,
de winkels reeds dan langer open ts
stellen en zeker gedurende de weekenis, die vallen binnen de duur van
de bloementenitoonstelling. Haarlsm
en Heemstede doen dit ook. Hierdoor
kan Zandvoort dus ook een graantje
meepikken.
De heer WEBER had ook al niets
dan lof voor het College voor de
grondige manier waarop dit voorstel
was uitgewerkt en voor de wijze waarop het in de Raad is gebracht.
Spr. zou toch liever de delegatie
van de bevoegdheid i.v.m.sde 21-dagen
-regeling aan het College laten. Misschien kan dit nog eens in Den Haag
bepleit worden. De bepaling van de
latere openstelling van wyn- en bloemieniwinkels is gebaseerd op de praktijk, zo zeide spr. Iedereen heeft wel
eens iets goed te maken", forensen
ook. En dan is het erg gemakkelijk,
's avonds na aankomst met tram. of
trein, nog even de hand te kunnen
leggen op de artikelen, die nu eenmaal het goedmaken een prettig cachet geven
Spr. kon zich geheel
verenigen met het pleidooi van de
heer Tates i.z. de latere openstelling
van d'e winkels gedurende „de Flora".
Haarlem en Heemstede hebben hiervoor toestemming gekregen. Als het
hier kan, zou spr. dit ten zeerste aanbevelen.
VOORZITTER. zeide dat hij ds
christelijke beginselen aanvaardt —
hij heeft hier meer dan eens blijk van
gegeven — maar op het gebied van
de Zondagsrust moet men de mensen
vi-y laten. Men heeft natuurlijk het
recht zijn winkel op de Zondag gesloten te houden, maar verplichten

kan men de mensen daartoe niet.
Spr. was zeer ingenomen met de lof,
die het College van verschillende zijden kreeg toegezwaaid. Wat de 21-dagen-regeling betreft, zag spr. niet zo
veel bezwaren. De Raad kan — indien
zich de behoefte voordoet — 2 of '3
dagen aan, de thans bestaande; twee
toevoegen.
----.->•—'-y'Het voorstel werd tenslotte met algemene stemmen aangenomen.
Punt 4. Riolering en bestratingin Uitbreidingsplan E.
Da heer v. d. WERFF — gelezen hebbende dat het College voorstelt de bestrating van het betreffende gedeelte
bij de Wilhelminaweg direct te doen
uitvoeren, verzocht dit onderd'eel van
het project niet te doen geschieden
vóórdat de leidingen (gas, electra, water) zijn gelegd. Anders moet de thans
gemaakte' straat toch weer opgebroken
worden, hetgeen kostten met zich
brengt.
De heer 3LEGERS sloot zich aan
de wens van vorige spr. aan en bracht
in herinnering dat hierover in de
Commissie van Publieke Werken ook
gesproken was.
Da heer TATES en KONING verenigden zich ook met de beide suggesties.
WETH. SLAGVELD betoogde dat
het op het ogenblik nog niet bekend
is tot hoe ver de straat wordt doorgetrokken. Men kan ook nog niet zeggen of de leidingien», die e.v. gelegd
zullen worden, wel rendabel zijn, vaiidaar dat e.e.a. nog niet overwogen is.
De heer SLEGERS zeide dat er toch
rskemng mede wordt gehouden dat er
binnen afzienbare tijd gebouwd wordt,
o.a. da r.k. kleuterschool. Voor deze
bouw is toch water nodig. Moeilijkheden met de watertoevoer zouden ofwel de bouwkosten verhogen, of de gemeenbe belasten.
VOORZITTER. zegde toe de zaak
nader ta zulle» bekijken. Als er voordeel aan vast zit, zal t.z.t. hier nader
over gesproken dienen te worden. (Ds
heer GOSEN had nog medegedesld
dat hij van de haer Cense gehoord
had dat het leggen van diverse leidingen ter plaatse een bedrag van
ƒ 5000,— sou vergen).
Het voorstel werd met algemene
stemmen aangenomen. Een crediet
van ƒ 19.000,— werd beschikbaar gesteld.

Cfocuft
Mst de regelmaat van
een klok kan men
beurtelings de bewering'en horen dat het
Circuit van Zandvoort
„een schip van bijleg"
dan wel „een goudmijntje" is. Burgeme ester van Fenema heeft in de
Raadsvergadering van Dinsdag echter
heldere taal gesproken toen hij zei
dat het Circuit noch het één noch het
ander is. Het bedruipt zich. Voorts
bleek dat de uitbreiding met ongeveer
2 km, waarover wij indertijd al eens
schreven, toch zeker een ernstig punt
van overweging vormt, zij het dan dat
nten er nog lang niet aan toe schijnt
te zijn. Er is dus ƒ 40.000,— uitgetrokken voor een nieuwe slijtlaag. Hieitoij

kwam ter sprake de vraag: Brengen
de races dan wei de touristen de meeste slijtage? Sommigen die meenden
dat de touristen de „schuldigen" v/aren, stelden voor een snelheidsverbod,
d.w.z. e'am limiet van max. 60 km, voor
de baan te moeten uitvaardigen. Nu
kan men over snelheidssporten denkeii zo men wil, maar het is toch wel
zo klaar als een klontje dat de meeste
touristen op het Circuit komen, niet
voor de mooie weg (dan kan men net
zo goed een „Zeewegje pikken", daarvoor hoeft mien. dan ook niet te betalen) maar wél om er topsnelheden
te kunnen rijden. Een 60 km grens
zou Zandvoorts Circuit met één slag
tot een volmaakt impopulaire baan
maken.

FEESTAVOND
Zandvoortse Bestuurders Bond
Woensdagmiddag werd in. Monopole
ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan door de Zandvoortse Bestuurders Bond een kinderf eest georganisaerd, hetwelk door 500 kinderen werd
bijgewoond. Op prijs werd gesteld de
uitnodiging om alle kinderen van de
stichting ,,Groot Kijkduin" — een vijftigtal — het feest te laten bijwonen.
De kinderen hebben zich uitstekend
geamuseerd en werden aan het einde
nog met een tractatie verrast.
Ook des avonds was Monopole tot
de laatste plaats bezet. Klokslag 8 uur
(het kan dus wél!) sprak de heer J.
Duwel, voorz. van de feestcommissie,
het welkomstwoord en deelde mede
dat de Wama's niet zouden optreden,
hoewel zij zich daartoe contractueel
verplicht hadden. Thans traden zij in
Coevorden voor de''AVRO op.
Mevrouw J. van Duijn-Schilpzand,
voorzitster van de plaatselijke Vrouwenbond van het N.V.V., sprak de
hser Molenaar toe 'sm overhandigde
hem namens alle leden een fraaie
vlag.
'De tweede voorzitter van 'het N.V.V.,
de heer H. van Wingerden, hield een
korte toespraak en wees op het vele
en goede werk dat reeds in korte tijd'
"door de Vrouwenbond is verricht, in
het bijzonder voor tuberculosebestrijding.
'Spreker wees voorts op het baanbrekënde werk, dat in het begin van
deze eeuw door de Diamantbewerkers
is verricht. Er was toentertijd moed
nodig cm. zich te organiseren, maar
het goede voorbeeld van deze groep
werkte stimulerend en thans telt het
N.V.V. ruim 435.000 leden. Tenslotte
wekte de heer van Wingerden de aanwezigen op, de ongeorganiseerden „aan
te pakken", opdat het N.V.V. bij het
50-jarig bestaan — op l Januari 1956
— een half millioen leden zal tellen.
Er werd een zeer gevarieerd programma afgewerkt onder de titel „Het
leven is niet zo slecht". Charles René
verzorgde de conference, „The Two
Cavelli's" brachten virtuoze accordeonmuziek ten gehore, terwijl Hettie
Croes en Charles René enkele aardige
schetsjes opvoerden. Eerstgenoemde
bleek ook nog een charmante cabaretière te zijn niet beschaafde liedjes,
oanvijl Geiry en Co aich bijzondere
jongleurs op de kogel toonden. Mr
Max ontpopte zich als een goede sneltskenaar, Diana en Daranti hadden

De eerste over de brug ,
Maandagavond kwam „Zandvoorts
Belang" bijeen om de candidatenlijst
voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingeii op te stellen. Het resultaat is:
1. M. Weber; 2. J. Koning; 3. PI.
Molenaar; 4. Mevr. A. BlaauboerZwart; 5. J. Paap; 6. C. Schaap; 7.
H. M. Heidoorn; 8. Chr. Steenken; 9.
G. Jonkman; 10. P. N. ter Wolbeek;
11. H. Hildering; 12. C. Blom; 13. K.
Troost en 14. J. Weber Azn.
De heren M. Weber en J. Koning
maken momenteel deel uit van de
Zandvoortse gemeenteraad.

eeo ware ovatie in ontvangst te nemen voor hun muzikale show, terwijl
Gerry en Ferry — te Zandvoort overen overbekend — de plaats van de
Wama's innamen. Na de pauze zorgden „The Dutch Rolling Stars" voor
een sensationeel rolschaats-nmnmer.
Na alloop van dit lange programma,
precies om middenracht. overhandigde
de heer A. Molenaar de dames van het
gezelschap een ruiker bloemen.
De Zandvoortse Bestuurders Bond
hseft op zeer geslaagde wijze zijn 30jarig bestaan gevierd.
J.G.B.

Werving B.B.B.
reeds in volle gang
Naai- wij vernemen is de werving voor
•de B(escherming) B(urger) B(evolking) hier reeds in een vergevorderd
stadium.
Zandvoort is in vjjf blokken verdeeld en aan het hoofd van elk blok
staan een blokhoofd en een plaatsvervangtend blokhoofd, die allen gezocht
zijn in de uitvoerders- en aannemerswereld.
Blok l (centrum): D.Berkhout.Swaluëstraat 41; pl.verv. H. J. Koning,
Haltestraat 62.
Blok 2 (Nooid):F. J. H. Kappelhof,
v. Kinsbergenstraat 12; In de vacature van pl.verv. blokhoofd, nog niet
voorzien.
Blok 3 (Centrum Oost): W. A. de
Jong, Kostyerlorenswaat 35; pl.verv.
blokh. Ook in deze vacature nog niet
voorzien.
Blok 4 (Zuid): W. Dorsman, Hogeweg 52; pl.verv. J. J. van Sluisdam,
Brederodestraat 48.
Blok 5 (Bentveld) P. Korstenbroek,
Zandv.laan 246; pl.verv. F. de Jong,
Zandv.laan 226.
In elk blok zullen nodig zijn 18 man
personeel t.w. 6 man brandweerpersoneel, 6 man reddingspersoneel, 4 man
E.H.B.O.-personeel en 2 man meldmgspersoneel.
Een uitzondering liierop maakt blok
5 (Bentveld) waar slechts 13 man personeel nodig zijn, daar dit blok aanmerkelijk kleiner is.
Burgemees.ter Mr H. M. van Fenema is in Zandvoort het hoofd van de
organisatie B.B.B., bijgestaan door de
heer M. Doornekamp als hoofd Zelfbescherming en de hoofden van de
Overheidsdiensten. De Zelfbescherming is echter de voornaamste pijler
der organisatie.
Personen die interesse hebben voer
de B.B.B, kunnen zich melden, bij bovengenoemde blokhoofden of bij de
heer "Doornekamp Regentesseweg 9.
Ze moeten echter aan bepaalde
voorwaarden voldoen, o.a. moeten hun
werkzaamheden in Zandvoort zijn.
Voor de status van noodwachter zijn
sociale voorzieningen getroffen, geregeld bij de wet op de noodwachten die
in Juli 1952 tot stand is gekomen.
Ons werd verzocht er speciaal de
nadruk op te legenen dat de B.B.B.
beslist geen militair karakter draagt.

Punt 5

Een nieuwe slijtlaag op 9t circuit
Veertig: mille voor de reputatie van het Circuit. — Coureurs en Zondagsruiters.... beiden zijn onmisbaar (voor de oortjes). — Onze
snelle Burgemeester slaat stukjes over naar Den Haag!
De heer LINDEMAN vroeg zich af of
het berijd'sri' van het circuit buiten de
races van invloed is op de meerdere
slijtage van het wegd'ek. Enerzijds zegt
men (dir. van P.W.) dat het intensief
bei-yden een gunstige invloed op de
deklaag heeft; deze wordt er door
„gekneed". Anderzijds betoogt de dir.
van Publ. Werken dat het snel optrekken, de remproeven welke op het circuit worden gehouden en het wringenin de bochten, slijtage veroorzaken. In.
deze uitspraken zag spreker tegenstrjjdigheid.
Indien-de z.'g. „Zondagsrijders" de
slijtage veroorzaken, dan zouden maatregelen te overwegen zijn in deze
geest; de entree-tarieven verhogen of

het pleizier-rijden op het circuit totaal verbieden. Beide maatregelen
kwamen spr. nogal ongewenst voor,
omdat dit derving van hoogst welkome inkomsten zou betekenen. Naar
spr. zeide had Ir Krijn gezegd dat de
deklaag, die thans aangebracht zal
worden, geschikt is zolang er geen
geld is om een deklaag van asphaltbeton aan te brengen. Spr. concludeerde hieruit dat de laatste dan in
ieder geval beter is dan het thans te
bezigen precedé.
De heer TATES was van oordeel dat
de slijtlaag nodig vernieuwd moet
worden. In het dagelijks bestuur van
Touring Zandvoort is meermalen ge(lees verder pagina 2)

BURGERLIJKE STAND

6-12 Maart 1953
Geboren: Petrus Jacobus Bernardus,
zoon van J. van Campen en H. E.
Selhorst; Petrus Jozef, zoon van P.
van Kleeff em C. J. van Dam; Paul
Robert, zoon van J. A. van Gennep
en N. H. de Vries; Hillegina Magdalena, dochter van W. C. Bakker
en J. Huizing; Raymond Jeffry,
zoon van J. A. Kain en A. Dumasy.
Ondertrouwd: C. J. Paap en N. Weber.
Getrouwd: K. A. Visser en J. Geeven.
Overleden: E. Zwemmer, oud 81 jaar,
echtgenote van J. Kerkman.

Humanistisch Verbond
De Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond houdt op
Woensdag 25 Maart a.s. een openbare
bijeenkomst i» Hotel Keur Zeestraat.
De heer dr D. H. Prins spreekt over
het onderwerp „De zin van het leven".

Algemene vergadering
Nederlandse Rode Kruis
De afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis hield Donderdag
12 Maart in hotel Keur haar algemene
vergadering. Nadat de voorzitter, de
heer Joh. C. Jung in zijn openingswoord enige-ogenblikken stilte had gevraagd ter nagedachtenis van de
slachtoffers van de grote ramp en de
-notulen, ingekomen stukken en jaarverslagen zonder haperen de revue
waren gepasseerd, kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Aftredend waren 'de heren J. C. Jung en J. v. d.
Ven, die beide bij acclamatie werden
herkozen.
Daarna kwam punt 8 van de agenda aan de beurt: „Bespreking Bescherming Burger Bevolking", een punt dat
een. uitgebreide discussie tengevolge
had.
Zoals men ook elders in ons blad
kan lezen zal de B.B.B. in' de komende dagen veel belangstelling voor •Acü
opeisen.
En daar natuurlijk het Ned. Rode
Kruis ten nauwste zal samenwerken
met de B.B.B. in geval van oorlog, is
het begrijpelijk dat hiervoor in deze
vergadering grote belangstelling bestond.
Dr B. Entzinger, in de kwaliteit van
colonne-commandant vertelde hierover één en ander aan de hand van
een lijvig dossier.
Maar inplaats dat deze uiteenzetting
verduidelijkend werkte, werd alles,
ook door vragen uit de vergadering,
steeds ingewikkelder. Waarvoor men
eigenlijk de meeste belangstelling had,
n.l. hoe. de afdeling Zandvoort zou
staan ten opzichte van de B.B.B. afdeling 'Zandvoort, kwam practisch niet
naar voren.
Ook de rondvraag die hierna volgde
bracht niet meer licht in deze duistere
zaak.
i
Naar onze indruk laat de samenwerking tussen de Zandvoortse afdelingen van B.BJ3. en Rode Kruis nog
wel te wensen over.
Een aardige geste was het van de
voorzitter om de heer C. Keur te ver-

Wim Hildering
speelde

,Fatale Druppels'

zoeken even voor de bestuurstafel te
verschijnen.
De heer Kern- die deze dag zijn verjaardag vierde werd namens het Bestuur van harte geluk gewenst en'tevens werd de dank van de afdeling
Zandvoort overgebracht voor de gastvrijheid die hij steeds het Rode Kruis
bewijst, in het bijzonder op de avon•a'eni waarop de bloedafname plaats
vindt.
De heer Keur werd een aardig geschenk overhandigd, waarop hij met
enige vriendelijke woorden dankte.
•Het was reeds laat toen de voorzitter voor de laatste maal de hamer liet
vallen.
G.H.
(Adv.)

iui %euuwcn.$
Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

Schrijver Van lependaal
sprak in Zandvoort
Voor enkele tientallen leden van het
Instituut van Arbeidersontwikkeling
sprak gisteravond de schrijver Willem
van lependaal over de „Luidjes in da
Lijmkit".
De auteur noemde enkele moeilijkheden. waarmee men met de radiouitzlamding van dit hoorspel te maken
heeft. Het blijkt wel dat de radio beperkend werkt op het treffen van de
juiste sfeer. Aan deze beschouwing
knoopte de schrijver een nogal simplistische conclusie over de televisie
in Engeland en Amerika vast om vervolgens te vertellen over het ontstaan
van dit hoorspel. Allengs 'bleef de
auteur stilstaan bij het element van
de volkshumor en kreeg daarbij de gelegenheid een groot aantal moppen
aan zijn gehoor te vertellen.
Na de pauze belichtte spreker de
rechteloosheid van de vrouw naar de
letter van de wet en de tragische omstandighedten die meestal altijd achter de gevallen van criminaliteit (vooral ook jeugdcriminaliteit) schuil gaan.
Aandacht besteedde hij voorts aan
absoluut verouderde normen in onze
rechtspraak. Een enthousiast applaus
volgde op zijn vlot en gespierd betoog.

SLIJTLAAG OP HET CIRCUIT
aanleiding tot vele opmerkingen
(Vervolg van pag, 1)
sproken over het Zondags-rijden. Spr.
vei zocht maatregelen om hieraan paal
en perk te stellen-, b.v. door het uitvaardigen van een verbod om har deidan 60 km over het circuit te rijden.
De heer VAN KUIJK zou het jammer vinden, indien het circuit om deze reden voor het publiek gesloten zou
moeten worden. Volgens de heer Hugenholtz heeft de thans bestaande
slijtlaag goed voldaan, en volgens Ir
Krijn was zij zeer primitief.
De heer MOLL vond dat de Zondagsrijders onnodige slijtage aan het
wegdek toebrengen. Hij verzocht het
plaatsen van een bord met aanduiding
om niet harder dan 60 km te rijden.
De heer KONING vond het 'ook logisch dat de ple'izierrijders grotere
schade veroorzaken dan de coureurs
tijdens wedstrijden, want een normale
tosrwagen weegt al ongeveer li/2 ton
zwaarder dan een race-auto. Op deze
manier — zo zeide spr. — is de schade
groter dan de inkomsten, die oiit de
entree-gelden toevloeien.
De heer DIEMER verzocht de toegangsprijaem te vertogen.
De heer WEBER was 't eens met de
heer Diemer. Wij moeten de toeristen
niet van het circuit wegjagen, maar
hen meer laten betalen, opdat een weenfonds worde gevormd, waaruit e.v.
osten mede bestreden kunnen worden. Spr. had uit de mond van de
heer Hugenholtz vernomen dat het
circuit 2 km verlengd zal worden. Dit

f

aal toch cok weer een bedrag van zeker ƒ 500.000,— moeten kosten. Er is
dus alleszins reden voor het verhogen
van' de tarieven.
(De heer GOSEN meende dat het
aanbrengen van een beschermende
slijtlaag het noodzakelijkst in de bochtien is. Spr. stelde voor ƒ 10.000,— beschikbaar te stellen om alleen de bochten van deze slijtlaag te voorzien.
De heer SLEGERS wilde liever een
totale vernieuwing van 't gehele wégdek en wel met een materiaal als voor
de Zandvoortselaan is gebruikt, omdat
dit wegd'ek als zeer goed en veilig
werd gekwalificeerd.
VOORZITTER merkte op dat het
niet te zeggen valt waardoor meer
schade ontstaat, door de races of
door de toeristische weggebruikers.
Maar dit is zeker: Beide- zijn niet te
missen! Het circuit heeft een zeer
grote propagandistische waarde en
spr. zou het zeer betreuren indien de
mteneen, die het circuit als attractie
gebruiken, hun animo zouden verliezen door hogere tariefheffing. *
Het aanbrengen van een slijtlaag alleen in de bochten achtte spr. buitengewoon ondoelmatig en hoogst gevaarlijk. Iedereen, die auto rijdt, kan
weten wat het betekent: twee soorten
wegdek en, welke risico's hieraan vastzitten. Inderdaad Weeft de vorige
slijtlaag goed] voldaan, maar deze zal
— naar spr. meende — beter voldoen,
omdat thans een -nog grovere korrel

wordt toegepast. De tegenspraak in
de rapporten van de dir. van Publieke "Werken is schijnbaar. Het z.g.
„kneden" van het wegdek door de
rubberbanden is goed, maar op een
gegeven ogenblik gaat het goede over
in het slechte. De- grens is uiterst
moeilijk te trekken. (Het verlangen van
de baan met 2 km achtte spr. een verheugend geluid, maar het is nog lang
zo ver niet, liet hij er schielijk iop volgen! Dit ysrgt een enorme tijd van
voorbereiding en tevens een behoorlijk
bedrag. Maar op het ogenblik is deze
aangelegenheid niet discutabel in de
Raad.
De heer LINDEMAN zou toch wel
eens ingelicht willen worden hoe veel
het aanbrengen van een deklaag van
asphaltbeton kosten zou.
De heer KONING betwijfelde 't of
de slijtlaag alleen in de bochten zoveel gevaarlijker zou zijn. De slijUaaè
is er slechts voor om het eigenlijke
wegdek te beschermen.
Wethouder KERKMAN was er voor
de grote investeringen t.b.v. het circuit zo rendabel mogelijk te maken, 't
Is noodzakelijk dat de slijtlaag vernieuwd wordt. Een nieuw wég-dek zou
betekenen: de oude totaal afbreken.
Dit zou veel meer kosten dan 't thans
gevraagde bedrag- van ƒ 40.000,—.
Wethouder SLAGVELD heett het
circuit — zoals hij zeide — eens afgewandeld'
(„Verboden"! zei de
VOORZ. — „Voor mij niet!" zei de
Wethouder
Jawel, voor iedereen!"
hield de burgemeester vol) en hij vond
het nog lang zo slecht niet. Ten bewijze hiervan voerde hij aan dat de
beide bewakers van het circuit een
toelage 'hadden Verzocht voor extra
j-ywielbanden. (???)
De heer v. d. WERFF vond dat men
„z'n hart moest kunnen ophalen aan
het circuit". Geen maximum snelheid
dus!
(De heer TATES zeide tegenstander
t& zijn van verhoging der entrée-gelden. Het circuit is tevens toerweg.
VOORZITTER zeide de prijs van
het asphalt-beton wel eens te willen
doen onderzoeken, maar hij liet er cp
volgen, dat men niet uit het oog mocht
verliezen dat het circuit met de huidige slijtlaag een wereld-befaamde
veiligheid heeft
Asphalt-beton
brengt z.i. groter slipgevaar mede. Spr.
was het roerend eens met de h=er
v. d. Werff. 60 km per uur is ook geen
snelheid voor een automobilist. Spr.
tuft zelf in 35 minuten naar Dan
Haag en rijdt dan zo,nu e» dan.. 110
km ner uur. (Hr KONING: „Dan
slaat U zeker wel eens een stukje over,
mijnheer de Voorzitter!")
Spr. meende tarief verhoging tie moeten, afraden. Het handhaven van de
veiligheid is essentieel voor het bestaan van het circuit. Daarom achtte
hij deze uitgaafpost volkomen verantwoord.
Een door de heer v. d. WERPP gesteund voorstel van de heer GOSEN
om ƒ 10.000,— te voteren voor noodzakelijke reparaties, werd ingetrokken,
teen de beide heren zich door de
VOORZITTER lieten overtuigen dat
dit weggegooid geld zou zijn.
•Het voorstel werd hierna zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Donderdagavond bracht de toneelver eniging „Wim Hildering" een thriller,
„Fatale Druppels" genaamd, pp de
planken. Monopole was vrij goed bezet, maar in zijn openingswoord -liet:
de, voorzitter, de heer K. Reurts, uit-]
komen, dat hij de volgende keer gaar-"
wel wat „verwacht", is de tribune wat
ne voor een volle zaal zou willen spebeter bezet.
len.
„Maar ik kan heus niet in ie'dere
Dit toneelstuk speelt zich af in de
raad voor sensatie zorgen!" zei spr.
hall van het hotel „Strandzicht"(in de
In ieder geval wilde spr. deze kwestie
badplaats Setchmouth aan de Zuidnog wel eens serius bekijken.
kust van Engeland. Het eerste bedrijf Gaan kampeerders elders hun tenten opslaan? - Hoe
De heer GOSEN vroeg 't staat met
voerde ons meteen in een hevig twisthet rapport-Dufour i.z. het efficiencygesprek tussen de eigenaar van het kweekt men burgerzin? - 40 Raadsleden wat veel. - onderz-oek bij Publ. Werken.
hotel en zijn echtgenote, een hartpaVOORZITTER, deelde mede dat dit
tiente. Jalouzie speelt een grote rol, Waar blijft mijnheer Pompers hotel?
rapport nogal wat vertraging had onzo erg zelfs dat de man er toe komt,
dervonden door ziekte. Spr. stelde zich
zijn vrouw te vergiftigen. Tijdens een
voor binnen een maand mededelingen
hartaanval sterft de vrouw en de hoDe heer MOLL. die de score opende blijken te zijn, nu de gelegenheid er is te kunnen doen omtrent deze zaak.
telier treedt reeds spoedig in het hu- van
De heer, v.d. WERFF vroeg weer
vragen-uurtje, had heel wat een renteloos voorschot te krijgen. De
welijk met zijn huishoudster, die hij op 't het
eens inlichtingen over het hersbel van
hart.
Spr.
vroeg
welke
maatregebepalingen
omtrent
de
pacht
zijn
in
juist op de sterfdag van zijn eerste len de gemeente genomen heeft t.o.v. deze zin wat verlicht: de pachters de toren van de Herv. kerk.
vrouw zijn liefde heeft verklaard. De de strandpachters, welke bij de jong- hebben de vrijheid om nu reeds hun
VOORZITTER zeide dat deze kweszuster van de overledene komt uit ste stormramp getroffen, zijn. Drie van tenten op te zetten. Verschillenden tie nog steeds onder de aandacht van
Australië - door een brief volledig op hen hebben hun gehele outillage ver- hebben dit al gedaan. „Laat ze maar het College is. Er zullen weer eens
de hoogte gebracht — en loopt al vrij loren. Van vele tenten zijn de terras- geld verdienen!" zei spr.
stappen bij „Monumentenzorg" gedaan
gauw naar de politie met alle gevol- tegels weggespoeld. Deze worden thans
\vorden.
Het
ophogen
van
het
strand
voor
de
gen van dien. Het resultaat is echter opgezocht en. zullen naar alle waar- pachters-tenten en de kampeerders
De heer KONING vroeg in hoeverre
dat later blijkt dat de man niet de schijnlijkheid
evenredigheid ver- zal niet mogelijk zijn. De maatschappij de plannen voor het nieuw te bouwen
schuldige is omdat Ellen, de keuken- deeld worden.naar
Spr. neemt wel geen „Rijnland" maakt hiertegen bezwaar, hotel van de heer Pomper gevorderd
meid, de druppels met opzet niet aan deel aan de besprekingen
in enigerlei aangezien het strand-niveau hierdoor zijn, alsmede die van de heer Kelder.
haar mevrouw heeft toegediend. Het commissie, maar hij zou toch
VOORZITTER zeid& dat de heer
gaarns te veel zou verlagen. En dit zou bij
loopt dus „goed" af, maar bevredigt nauwkeurig ingelicht worden omtrent
Pomper eten aanmerkelijke schade gehoge
vloed
opnieuw
een
ernstig
gede toehoorders toch niet. Juridisch
leden heeft (ƒ 60.000,—) door de verstappen, die het gemeentebestuur vaar kunnen opleveren.
j
mag na het vertrek van de politie al- de
genomen heeft i-z. de verliezen der
De schade aan de tenten, welke op- woesting van het bad-Riche. Dit heeft
les volkomen in orde zijn, het lijkt mij particulieren.
schade, toegebracht geborgen zijn in de rotonde, is vrij ge- het plan voor de hotelbouw even tetoe dat de hoteleigenaar toch schuld aan de gas-De
en waterleidingen, zal ring te noemen, omdat zich hier een gengehouden. Maar de heer Pomper
had.
door het Rijk worden ver- geluk bij een ongeluk voqrdeed, n.l. het heeft nog kort geleden verzekerd dat
(De opvoering, vooral van het eerste wellichtSpr.
vroeg voor de drie zeer binnendringen-van een vrij grote hoe- hij dit plan niet loslaat. Hu wil echen tweede bedrijf, ging in een te lang- goed?
ernstig
gedupeerde strandpachters veelheid wrakhout, dat de in de roton- ter eerst — en wel nog voor het kozaam tempo, want eerst in het derde vrijdom
van de pacht in het seizoen de-ruimte liggende tenten betrekkelijk mende seizoen — het zwembad doen
bedrijf was er pas sprake van enige
herstellen. Men is daar reeds aan be3. Kan het strand t.b.v. de pachters- goed beschermd heeft.
spanning, hoewel men reeds vrij spoe- 195'
tenten opgehoogd worden? vroeg spr.
Dat er dit jaar veel minder gekam- zig. (Een nieuwe opzet, waarbij de
dig kon nagaan hoe de vork in de voorts.
in de rotonde opgeborgen peerd zal worden aan het strand v-oor- kleedgelegenheid onder het bassin aan
steel zat. Van een thriller of „gri-ezel- tenten De
van de kampeerders hebben zag spr. niet. Dit zal heus nog wel mee ,de zeezijde toomt). Het een en, ander
stuk" was dan ook niet direct sprake. ook schade
geleden door binnenstro- vallen. De mensen mogen in ieder ge- is geen kleinigheid, wanneer men beIn het bijzonder viel op de -goede
water. Ook hierover vroeg spr. val hun tenten dit seizoen nog naar denkt dat het gehele Rdche-ensemble
creatie van de heer Plantenga als mend
eigen inzicht neerzetten. Volgend jaar onderpand is voor de financiering van
Generaal Kilkenny. Zijn spel stak ver inlichtingen.
Wat
het
tentenkamp
betreft,
hadi
is
da plaatsing weer aan voorschriften dit project.
boven dat van zijn collega's uit en het spr. vernomen dat de kampeerders gebonden.
Zo is het ook met het plan-Kelder
open doekje tijdens het derde bedrijf deze zomer op eigen risico aan het
Mevr. MOL-v. -BELLEN deed nog (café-restaurant aan de Strandweg).
was volkomen verdiend. Kees Bruyn- strand zullen moeten kamperen, aan- eens
een poging de voorzitter belang- Ook dit heeft vertraging door de grote
zeel als de hoteleigenaar wist zich gezien het strand niet opgehoogd zal stelling
te doen krijgen voor een bur- moeilijkheden bij de financiering. Men
niet altijd geheel los te werken, hij wordem. Spr. vreesde dat er dit jaar gerdag, hoewel
-vorige keer het suc- is bezig overheidshulp te verkrijgen.
speelde wel eens wat te mat, hetgeen dan wel niet veel van het kamperen ces niet bijster de
groot was. Nu de ge- (Het project kost maar liefst vierhonaanstekelijk werkte. Ali Bol had dit terecht zal komen en hij had hier en meenteraadsverkiezingen
voor de deur derd duizend gulden).
keer maar een kleine rol te vertolken, daar al gemerkt dat de „Kennemer- staan, betoogde spreekster,
De heer SLEGERS vroeg gemeentehet
maar zij deed dit weer uitstekend. duirteni" meer en meer in trek komen. niet onditenstig zijn de burgers,zou
vooral lijke (financiële) steun voor de OranOok het spel van Wil Elzinga viel te Spr. achtte dit een schadepost voor de de jongeren, weer eens bij elkaar
jevereniging,
die een aanzienlijk bete
waarderen, doch het kwam niet altijd middenstand.
drag aan inkomsten moet derven, nu
brengen.
Men
weet
in
't
algemeen
zo
even goed tot zijn recht. Mien Elzinga
VOORZITTER antwoordde dat de weinig van de gemeentehuishouding. zij geen vuurwerken en kermissen kan
als de roddelende Mrs. Leuchers speel- getroffen
verzocht is De belangstelling bij de raadsvergade- organiseren. Toch was het gewenst, alde een vlotte partij 'op de bekende wij- een globalestrandpachters
-opgave van de geleden ringen is zeer matig.- Men leest wel dus spr., de Oranje Vereniging in de
ze. Henny Hildering was een ietwat schade te geven.
zich met eens de verslagen in de pers, maar we- gelegenheid te stellen op bepaalde davreemde hotelgast, 'Mara Heilker een deze opgave — viaZijB.zouden
en
W.
— moe- ten doet men 't dan nog niet. (Dank gen (b.v. feestdagen van het Koninkl.
niet opvallende seizoendienstbode, ter- ten wenden tot de schade EnquêteHuis) attracties voor d'e jeugd te laten
Verslagg.).
wijl Jan en Leni Vander — nieuwelin- commissie te A'dam • (Rampschade- TT!VOORZITTER
'beaamde dat de vo- organiseren. En hij vroeg daarom van
gen op het toneel van Wim Hildering commissie; secr. de heer Meij). Ver- rige burgerdag niet
bepaald op succes gemeentewege ëeni bedrag voor dit
— te kleine rollen hadden om daar- scheidene strandpachters hebben daar- kon -bogen, maar toch
had de vraag doel uit te trekken.
over een oordeel uit te spreken. Dra- na een collectieve schade-opgave in- van Mevr. Mol-v. Bellen
VOORZITTER antwoordde dat de
zijn onvergon Petrovitch sprak in-het begin als gediend, zonder vermelding -der de- flauwde belangstelling, omdat
Oranjevereniging eerst de Koninklijke
hy
zeer
politieman wat al te onduidelijk, maar tails. Voorz. had wel verwacht, dat zij veel voelde voor haar wens. Inderdaad goedkeuring moet bezitten om subsidie
gaf een goede typering weg.
hun opgaven zouden is het bijbrengen van burgerzin onder te kunnen krijgen. Spr. meende dat
Ko Reurts als Dr. Courtenay moest gespecificeerd
ingediend. Nu heeft 'dit ver- de jeugd' geen overbodige bezigheid, dit thans zo ver is. De Vereniging
dit keer met een klein rolletje genoe- hebben
tragend gewerkt. Doch de -pachters merkte spr. op, want by een onlangs wende zich dan tot B. en W.
gen nemen. Als laatste noem ik Joke kunnen
alsnog doen. Het is moge- gehouden feestavond van de U.L.O.Paap als de zuster van de overledene. lijk hunheteen
renteloos voorschot te school zijn tijdens,de „hersengymnasiHaar spel miste beweging, haar dictie verlenen,
indien
zy zich houden aan tiek" verrassende antwoorden gegeven!
was nog -wat te oppervlakkig. Te ver- de gegeven richtlijnen.
Sa liet men ta.v. de gemeenteraad van
wachten is echter dat z\j toch een
De weggespoelde terrastegels zijn) zo- Zandvoorb uit v e e r t i g leden be- KORFBAL
aanwinst voor deze toneelgroep zal veel
! (gelukkig niet!! Verslagg.) Voor a.s. Zondagmiddag is vastgesteld
mogelijk bijeen gezocht en zullen staan
Wijteen, te zijn.
De publieke belangstelling bij de de Wedstrijd Z.K.C, l tegen Oosterverdeeld worden. Het opnieuw aanDe avond werd bü'gewoond door me- sluiten
van de gas- en waterleidingen raadszittingen vond spr. ook maar zo kwarti'ar 5. De ontmoeting heef t plaats
vrouw en burgemeester van Penema. zal bekeken
worden. Vrijdom van zo. Alleen als er eens een onderwerp om 2.15 uur op een terrein van het
J.G.B.
pacht zal niet gaan en ook niet nodig op de agenda staat, waarvan men No'ordersportpark.

Mensen en Zaken
Reclame

3r is momenteel een cigarettenmerk
in de handel, dat behalve tam-tam
over de exellente 'kwaliteit tabak —
ook nog eens reclame maakt voor
sportsterren. De manier waarop dit
gebeurt, is lichtelijk irriterend. Wanneer u iemand een cigaret aanbiedt en
u schuift de blnnenverpakking ged-eelteiyk uit de cartonnen huls, dan
comt er plotseling in afschuwelijke
deuren de een of andere sport-held(in) tevoorschijn op de achterzijde van
de verpakking.
Op de binnenzijde van de verpakking wordt u vervolgens foiy gemaakt
met da mededeling: „Dit is één van
de foto's uit de serie: Deelnemers aan
de Olympische spelen 1952". En tenslotte: „Samen vormen de foto's een
unieke collectie van sportsterren".
Vroeger zat'eni in sommige cigarettendoosjes „kunstige" tapijtjes, geborduurde bloem- of diermotieven. Dat
was lang zo opdringerig niet als dit
:oto-gedoe. Ben kleedje van 8 x 5 cm
s iets onpersoonlijks en een papegaai
in bonte kleuren zal wellicht hier of
daar nog wel es mooi gevonden zijn
ook. Maar als je bij het opsteken van
een cigaret geconfronteerd wordt met
een grietje; dat een bijna nianneiyken hevig gebronsd gelaat heeft tegen
een misselijk makend blauw, dan kan
je hoogstens bij jezelf denken: 't Is te
tiopen voor het lieve kind dat ze er in
werkelijkheid wat appetijtelijker uit2iet. Want zo'n meiske moet toch es
ooit aan een man komen, en die krijgt
ze per se niet als ze tewerk gaat naar
tiet beproefde recept: „foto — c.q. cigarettendoosj-e — insluiten...."
Maar ook als reclame vindt Momus
de geste, niet geslaagd.
Stel u voor: er komt een heel serieuze visite bij u. Cigaretten w:rden
gepresenteerd (om het gesprek wat t:>
doem vlotten). Plotseling zegt die visite tegen u: „O, wat is dat onder uw
cigarettendoosje?" (Een zwemster in
badcostuum glimlacht uw visite tegen). En nu kunt u er niets aan doen
en dis joffer is niet eens familie van
u
maar tien tegen één dat u zich
gegeneerd voelt.
En zulke situaties kunnen zich isder
ogenblik voordoen. Je weet niet meer
waar je aan toe bent, want cp de
meest ongelegen ogenblikken kan zich
een zwemster, een hockey-spel-er, een
estafette-loopster of een bokser met
een platgeslagen voorgevel aan je opdringen.
En daar kan men bezwaren tegen
hebben.
Het roken moet een genot op zichzelf blijven en het moet niet vermengd
worden met gevoelens van gekwetste
kunstzin, verlegenheid of ontstemming.
MOMUS.
CORRESP. Hr. A.K.: Het inhaleren
is
een methode om verslaafd aan1 het roken te worden. U moet 't echter niet
doen als u woedend bent. Dan kan 't
psychische migraine veroorzaken.
(Adv.)

DAMPO keert en weert
elke verkoudheid en pijn
in [spier en gewricht
Z.Z.Z. NIEUWS

Op de vorige week gehouden jaarver•gadering van de Z.Z.Z. bleek uit het
jaarverslag van de secretaresse-, dat
de vereniging enorm hard gegroeid is.
Het aantal adspiranten is verdubbeld
en bedraagt thans ruim 300,'maar 't
aantal leden boven de 16 jaar kan nog
best iets groter. Ook aan leidsters of
leiders is 'behoefte.
Voor het a.s. zomerseizoen staan
weer allerlei gezellige dingen op het
programma. Er komt weer een uitstapje voor alle leden en adspiranten
en allen die vorig jaar zijn meegeweest naar Velserend zullen- ook dit
jaar weer mee willen gaan.
De oefenavonden verheugen zich in
een enorme belangstelling en het is
geen zeldzaamheid, als er Dinsdagsavond 100 tot 120 kinderen meegaan
om het zwemmen te leren en zich verder te bekwamen. A.s. Dinsdag 17 Mrt
zwemmen er Weer 45 kinderen af voor
diploma l of 2.
Op 24 Maart a.s. wordt er afgezwommen voor 't Jeugdvaardigheidsdiploma no. 3. Hiervoor- zijn 12 jongens en meisjes klaar. Dit is een allround diploma, want zowel zwemmen,
springen, duiken, bordjes duiken en de
eerste beginselen van waferpolo worden hiervoor vereist.
K.J.C. „ZANDVOORT"

Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zandvoort zijn 6e ronde voor het clubkampioenschap. Na deze spannende partij
luidt de stand:
1. G. Meijer; 2. Sols; 3. T. Veen;
4. P. Paap.
A.s. Zaterdag speelt voor de Nooramanbeker K.J.C. Vriendenkring tegen
de heren van K.J.C. Noord.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
2100
2819
2345

Brandmelding
Commandant Brandweer
Politie
Politie (voor spoedgevallen)
Gem. Secretarie

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuispleiti
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
ftfnstrükertj, J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
2135 Zandvoortse Courant, Gertcn- '
bachs DrukkerU, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en. Stationsplein
2975 Joh. Sjjtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2254 Slytcrö Lefferts, Zeestraat 44

St. Elisabeth's of
Grote Gasthuis
toont U de nieuwe collectie
FABLO „Elianto" SHIRTS

Dr G, L, v,d, Zwaag
Chirurg

EIKENH. TAFEL

m. uitschuifbl. en bolpoten
koop; ƒ 75,—.
zal in het vervolg spreekuur te
Asterlaan 18, Aerdenhout,
houden in de
tel. K 2500-26339.

CLARA-STICHTING

'r ideale overhemd, niet alleen
voor de zonnige maanden die komen,
maar ook voor die dagen in het jaar,
waarin U een correct gesloten
overhemd prefereert.
Bij het sluiten van de boord
komt geen knoop te pas !
Het ideale shirt voor
hem, die met zijn tijd
meegaat !

Te koop CHESTERPIELD
met 2 crapeauds.
Dr Mezgerstraat 44.
Grote massief

CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen

Tot 1.30 uur geopend

Dameskapsalon Eugene

Hogeweg 72 - Telef. 2068
15 Juli-15 Aug.
Aangeb. vrij huis te Soest De allernieuwste
OLIEPERMANENT
met 6 sl.pl., alle comf.
Gevr. id. te Zandvoort.
compleet f G,—
Bramsleven, Kerkpad-ZuidHaarverven .. vanaf ƒ 1,50
ARTS zijde 102, Soest.

op Maand., Woensd. en Vrijdag van 14.30 tot '15 uur.

VACANTIERUIL

J. v.d. Meer
AFWEZIG
16, 17, 18 Maart

LAAT NU UW JAPONNEN
MAKEN

Voor dringende gevallen ne- bij een goede coupeuse.
men de a n d e r e doktoren Potgieterstraat 33.
waar!

WONINGRUIL
Groningen-Zandvoort

Op pracht stand a. d. Verl.

MODERN HUIS te koop ge- Herenweg te Groningen (zui-

vraagd in' Zandvoort of Bentveld. Spoedig te aanvaarden. den der stad). Ruim huis m.
Br. no. 2009 bur. Zandv.Crt. tuin en garage, tegen, huis te
Zandvoort zonder bovenwoNette Huishoudster ning met minstens 4 a 5 kagevraagd in eenvoudig klein mers. 'Br. ond. no. 2010 bur.
gezin. In- of extern. Br. no. van dit blad, of Makelaar
2008 bureau Zandv. Crt.
v.d. Broek, v. Speijkstr. 2.

Soepel van weefsel
modern en beschaafd
van tint

Voor direct een
LEERLING-MONTEUR
gevraagd, pl.m. 16 jaar.
Garage Smit, Parallelweg 32
Een WERKSTER gevraagd,
Maandags en Donderdags v.
9-4 u., Zaterdags v. 9-12 u.
Mevr. Kalkoene, Tinorbeckestraat 35.

TE KOOP:

* GERZON
brengt de
volledige collectie
„FABLO" overhemden in
prijzen vanaf f •\ Q9O

ZONDAGSDIENST
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.).
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, (Hogeweg 39, tele»
foon 2181.
WÏJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, \Vilhelmina\v. 19,
telefoon' 2306.

p R EJDI.K B„E U_R T E N_ ._
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 15 Maart
10 uur: Ds A. Offeringa, em. pred.
te Scheveningeri. Bediening H. Doop.
7 uur: Ds H. J. van Heerden, pred.
te Scheveningen. Jeugddienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 15 Maart
10.30 uur: Prof. Dr C. J. Bleeker
van Amsterdam.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 15 Maart
10 uur: Ds A. ds Ruiter
5de 'lijdenspred.
5 uur: 'Ds A. de Ruiter.
Zond. 7.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 17 Maart
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Zendingsbijeenkomst met Oichtbeelden. Spr. Dr en Mevr. Morris van de
Medische Zending in India.

„Het mysterie".
Maandag 16 Maart 8 uur: film
„De mijnen van. Koning Salomo".
Dinsdag 17 Maart 8 uur: idem.
Woensdag 18 Maart 8 uur: idem.
Donderdag 19 Maart 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden

Dat kunt ook U zeg=
gen na een advers
tentie in de
Z A N D V O O R T S lCOURANT
Uw advertentie lm:
mers bereikt alle
groepen van Zand=
voorts bevolking !!!!

rl

il

Fa J, v, d, BOS & ZffJien

wilt U gewassen hebben?

HUISJE

met VIER DAGEN

GEREED

Dekens stomen per stuk

10,52 kg

f l,-

BEHANDELING FIJNE WAS

WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

Geopend van 8=2 uur

Uw beste hulp bij de schoonmaak

WEEK-AGENDA

Zaterdag 14 Maart 8 uur: idem.
Zondag 15 Maart 4.30 en 8 uur: idem.
Zondagmiddag 15 Maart 2.30 uur: film

3 HAARDSTOELTJES

in prima st. Parallelweg I3a.
Tar overname aangeboden
rood pluche BANKSTEL m.
ronde tafel. Tevens KOOKKACHEL aangeboden.
Oosterparkstraat 41.
Z.g.a.n. A1IPING, Compleet
LITS JUMEATJX, te koop.
Br.
no. 2003 bur. Zandv. Crt.
GEVONDEN VOORWERPEN
FAMILÏEBERICHTEN
AANWEZIG TEN BURELE: honden- Te koop z.g.a.n. OLIVETTI
Wij danken allen recht hartelijk, ook riem, duimstok, div. wanten en hand- SCHRIJFMACHINE wegens
namens onze kinderen, voor de vele
overcompl Julianaweg 12,
blijken van belangstelling op onze schoenen, halsdoek, padvindersriem, telef. 2398]
feestdagen betoond.
l paar rubberlaarsjes, damesschoen,
linker, zwart, imitatie parelsnoer. das- TE KOOP wegens vertrek:
Jb. KROON
Pasto .gasgeyser en douche,
A. KROON-MASTENBROEK clips, •broodmand, boodschappennet.
3-plaats kookkaohel (lak),
AANWEZIG BIJ DE VINDER:
Zandvoort, Maart 1953
salamander-kacheltje en
Haltestraat 55
krielhaantje, Zandv.laan 54, muntbil- 3 !/•> m linoleum (blauw gejet, Boul. P.Loot 93, want, grijs-zwart spikkeld). Oosterparkstr. 83.
HUIS-, DECORATIE- EN
van Ostadestraat 28, motorhandsch.,
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
Meisje b.b.h.h. zoekt voor
zwart, Gr. Krocht 28.
perm. ZIT-SLAAPKAMER
Zij die door hen verloren voorwer- m. warme maalt. Br. no.
pen 'bij de vinder afhalen, worden ver- 2007 bur. Z. Crt.
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 zacht hiervan kennis te geven aan het
Te huur gevr. GEMEUB.
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 •bureau van politie, afdeling Gevonden KAMERS liefst m. vr. keuk.
GLAS-ASSURANTIE
Voorwerpen.
v. Mei en Juni, voor 2 pers.
Br. no. 2002 bur. Zandv.Crt.
Gevr. te Zandvoort voor de
maand Juni
centrifuge droog, gevouwen
Natwas (d.w.z.
' afgeleverd) met EEN DAG GEREED f 0,29 kg
afgeleverd
»~**
min. Sslaapk. en badDroogwas (getum'blerd)metgevouwen
TWEE DAGEN GEREED f 0,38 kg
k., bij voorkeur omg.
R
•
Tramhalte. Br. No.
getum'blerd, overige goederen
_
Mangelwas lijfgoederen
I 166-638. Bolrek, Kogemangeld met 2 DAGEN GEREED f 0,43 kg ningsplein
l,' Amsterdam.
_ _ __ ,
Kastklaar geheel gemangeld, model gevouwen

Zondag 15 Maart 9.45 uur: Radiotoe- EEN GOEDE STOFZUIGER, diverse merken
vanaf ƒ 2,— p.w.
spraak (op 402 meter) door Dr J. C.
HET ZONNETJE IN HUIS
Brandt Corstius van 'het Humanistisch PHILIPS HOOGTEZON „BIOSOL"
ƒ 198.— of ƒ 2,50 p.w.
Verbond. Onderwerp: „Moeten we dan
GEZELLIGHEID en SFEER
eerst geslagen worden?"
PHILIPS RADIO
vanaf ƒ 1,90 p.w.
Alle andere typen leverbaar.
Gebruikt U Uw toestel volledig?
Wist U, dat gramofoonmuziek 210 niooi klinkt op Uw'eigen radio met
PHILIPS PICK-UP
van ƒ 98,- of ƒ 1,25 p.w.
Wist U, dat U Uw Radio kunt benutten als huistelefoon met
PHILIPS INTERPHONE?
t
Monopole
'
Vrijdag 13 Maart 8 uur: film
„De mijnen van Koning Salomo".

Motorrijwiel D.K.W., dressoir. 4 fauteuils en tafeltje,
boormachine, slijpmachine
en boekenkast. Van Lennepweg 13.
Te koop:

TELEVISIE

U kunt alles zien in Uw eigen gemakkelijke stoel! Sport, Toneel, Cabaret,
Actualiteiten enz.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U.
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
RADIO
Kostverlorenstraat 7
TELEVISIE
Telef. 2534
ELECTRA

f. H.

GESLAAGD.

MATIG GESLAAGDE OEFENING
B.B.B.

VAC&NTIERUIL
AMERSFOORT

gevr. voor de maand Aug.
voor kl. gezin. Br. onder no.
2005 bureau Zandv. Crt.

Een

goedkope
schoonmaak
met

.VAN AMERONGEN,

KAMERS
GEVRAAGD
door echtp., liefst gestoff.
voor een half jaar of langer,
per l Mei. Br.: Posbmus,
Boekenroodeweg 83, Aerdenhout. Tel 26942.
WONINGRÜIL

Amst'erdam-Zandvoort.
Aangeb. vrij huis in de Populierenweg, bev. huisk., sl.k., Bruynzeelkeuken, zijk.,
badcel, gr. tuin, ƒ 35,50 p.m.
Gevraagd grotere woning te
Zandvoort.
Br. no. 2001 bur. Zandv.Crt.
WONINGRÜIL

Zandvoort.

Aangeb. vrij toen. huis, bev.
3 kamers, keuken, douchecel en schuur.
Gevr. groter huis.
'Br. no. 2004 bur. Zandv.Crt.
WONINGRtTIL Zandvoort.

Aangeb. klein vrij huisje,
omg. Haltestar., 2 k., keuk.,
beschoten zold., keld., voortuintje. Huur ƒ 3,50 p.w.
Gevr. groter vrij huis, huur
tofc ƒ 36,— p.m.
Br. no. 2006 bur. Zandv.Crt.
Voor maand Augustus gevr.
GEM. KAMERS m. keuk.,
dicht aan zee, voor 7 pers.
Brieven: Stationsstraat 27,
Hilversum.
Gevr. Ie oï 2e helft Juli
voor echtp. ZIT>SLAAPK.
met K'EUK. (Ook woning»
ruil qevr.). Br. met prijsopg.
C. 'H. Petersstr. 6 A, Gro=
ningen.

Op het d.d. 5 Maart j.l. te Haarlem
Een eenheid van de Zandvoortse pogehouden examen ter verkrijging van
het Diuloma Auto- en Motortechniek, litie nam Dinsdag deel aan een gecombineerde
brandoefening in Overde volgende ledlen. van het
Dinsdag 17 Maart 8 uur: Balletuitvoe- slaagden
veen, die tot doel had tot meer samenZandvoortse
politiekorps:
ring Dansschool Lily Orgodet in Zo- A. Paap (agent); J. Mettes (agent); werking van de corpsen In het BBmerlust.
G. Pols (agent); A. Mastenbroek rayon te komten.
De .belangstelling van de sijd'e van
Dinsdag. 17 Maart 8 uur: Kook- en (agent).
het publiek was bedroevend, hoogstens
bakavoiid i.h. gebouwtje v .h. Gasbeeen
paar honderd kinderen, en als
dryf a.d. Tolweg ond. auspiciën van
propaganda voor de wervingsactie is
de Vrouwen Contact Commissie,
TELEFOONNUMMERS POLITIE
de oefening zeker niet geslaagd.
Dinsdag 31 Maart 8 uur: idem.
De branden waren vlug geblust,
Met ingang van heden is het Polltievlugger dan ze aangestoken waren.
bureau
te
Zandvoort
te
bereiken
onder
Ook de E.H.B.O.-ploeg van de BloeStadsschouwburg. Haarlem
No. 3043 en 3044
alle afdelingen; mendaalse Reddingsbrigade, voor het
schoenhandel
eerst
uitgerust :net ,,walkie-talkies",
Zaterdag 14 Maart 7.30 u.: Amsterd. De nummers 2818 en 2819 zijn thans
was
voor
haar
taak
berekend
en
kreeg
Grote Krocht
Toneelgezelsch. met „Koning'Lear" vervallen.
zelfs nog een echte gewonde binn'en.
Zondag 15 Maart 8 uur: Amsterd.
Een lid van P.W. van Bloemendaal Eigen
Toneelgezelschap met „Zes perso« Het nummer 2100 ware uitsluitend te gleed n.l. uit en verbrandde zijn gereparatie-inrichting
zicht en handen.
nages op zoek naar een schrijver". te bezigen in noodgevallen».

Soda
i V2 )<iio 25
Huishoudzeep . 2 dubb. stukken 29
W.v.A. Schuurpoeder P erbus 25
Waspoeder
per pak 19
WrijfWaS . . . . W.v.A. reuzenbus

65

W. v. A. Koperpoets . per bus 39
Badzeep

. . . . groot, zwaar stuk SO

Cyclamenzeep
Pansponzen
Dweilen

Toiletpapier
Zuiver Rundvet

. . s stukken
3 stuks

49
25

grote maat

79

2 roiiQn 23
500 gram

63

Haagse Leverworst . . . . 100 gram 18
Tijdens de Schoonmaak ean heerlijk kopje W.v.A.
Thee • t/m Zaterdag 21 Maart extra aanbieding
Bij 1OO gram verpakte W.v.A. Thee

100 gram PAASEITJES
voor slechts

et

Kijk zelf maar bij

VANAMERQNGEN

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging •
Fijnstrijkerij — Snelle 'aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2882

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt a.s. Zondag in Haarlem tegen
T.Y.B.B. aan de Schalkwijkenveg.
De Haarlemmers zijn de laatste
weken goed in, vorm en> hebben een
paar mooie overwinningen weten te
behalen. Mede door de nederlaag van
Zandvoortmeeuwen de vorige Zondag
zijn beide ploegen in puntenaantal gelijkgekomen en staan met 18 punten
uit 15 wedstrijden op de 4e plaats.
Natuurlijk zullen deze oude tegenstanders elkaar niets toegeven, zodat het
eem spannende wedstrijd kan worden.
Het 2e elftal van Zandvoortmeeuwen
is vrij.
Programma Zondag 15 Maart a.s.:

T.Y.B.B. 1-Zandvoortm. l
Zandvoortm. 3-T.Y.B.B. 2
Zandvoortm. 4-T.Y.BJB. 3
Zandv.m. 5-Stormvogels 5
'Zandvoortm. 7-S.H.S. 4
Zandv.m. jun. a-B.C.H, b
Bl'daal b-Zandv.m. jun. 'b

2.30 u.
12 u.
12 u.
9.45 u.
2 u.
9.45 u.
9.45 u.

vooraitter A. J. Fortgens (Bato) werden in een snel tempo de jaarverslagen van secretaris en penningmeester
goedgekeurd.
Het bestuur zowel als de technische
commissie ondergingen de voorgestelde verjonging door het verkiezen van
mej. B. Hagens CConcordia) ent mej.
J. Smit (Olympia) en de heer W. de
Wolf f (Bato). De verkiezing van mej.
J. Smit was een verrassing, daar het
bestuur onze leider, de heer P. Peeman als 2de candidaat had gesteld.
De voorzitter deelde nog mede, dat
voor de keurturnwedstrijd HollandBazel op 2 Mei a.s. in de Concertzaal
te Haarlem in voorverkoop de helft
der beschikbare plaatsen is verkocht.
Hij drong er dan ook met klem op aan
•de resterende kaarten, spoedig te bestellen, daar anders de verkoop zal
worden vrijgegeven en men dan v<ermoodelijk geen
plaats m'eer zal kunnen krijgen1.
De medische keuring werd zowel
voor dames, heren als adspiranten bij
deelname aan wedstrijden verplicht
gesteld, terwijl een verdere uitbreiding van deze keuring voorlopig aan
de verenigingen werd overgelaten.

Programma Zaterdag 14 Maart a.s.:

Zandvoortm 1-N.D.SJVt.
S.S.H. 1-Zandvoortm. 2
B.C.H. a-Zandv.m. adsp. a
B.C.H. ib-Zandv.m. adsp. b
K'land c-Zandv.m. adsp. c
J2andv.m. adsp. d-V.V.H. c

R.K.S.V. „T.Z.B."
Programa voor a.s. Zondag:

T.Z.B 2-Nieuw Vennep 2
T.Z.B. l-Vogelenzang 2
T.Z.B. 3-B.S.M. 4
Zaterdag-middag::
T.Z.B. adsp. a-H.B.C, c

4.15 u.
3 u.
3 u.
3 u.
2.30 u.
3 u.

12 uur
2 uur
4 uur
4uur

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Af d. handbal:

bezem voor f 0,80
en waar koopt U 'n werkborstel voor ƒ 0,35, 'n
werkboender eveneens ƒ 0,35 of 'n cocos stoffer
voor ƒ 0,60, enz.? Hoe het ook is, in ieder geval
wel bij

Lily Orgodet

geeft met leerlingen (van klein
tot groot) een

op Dinsdag 17 Maart
in Zomerlust
Aanvang 8 uur precies

Muzikale begeleiding: Mevrouw
P. VAN LIEFLAND. Verder belangeloze medewerking van
THE PBOGBESSIVEBS.
Kaarten, & ƒ 1,20 (inclusief belasting) verkrijgbaar bij DANSSCHOOL LILY OBGODET,
Burg. Engelbertsstr. 62, telef.
2393. en voor zover voorradig:
's avonds 17 Maart aan de zaal

Dames: Coiicordia 2-O.S.S.
2 uur
•Heren: O.S.S. 1-A.V.A. l
10.30 uur
O.S.S. krijgt Zondag a..s. A.V.A. op
bezoek. Indien deze wedstrijd wordt
gewonnen, waar grote kans op is, is
O.S.S. kampioen. In ds uitwedstrijd
tegen A.V.A. werd slechts met 5-4
gewonnen.
De jaarvergadering van de Kennemer
VOOR DE A.S. PASEN
Turnkring, die Zaterdag j.l. bij Brinkmann plaats vond, mocht zich in een kunt U naar maat laten maken uit een
flinke belangstelling verheugen. Ook keuze van K r e u k v r i j e S t o f f e n bij de
onze vereniging was door 10 leden ver- Fa A. v. d. Veld-Schuiten
tegenwoordigd.
Na die gebruikelijke inleiding van Vanouds Kruisstraat 12 - Tel. 2360

PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN

BORKUM

Oosterparkstr. 7, telef.

2812

INKOOP

VERVO

van

antiquiteiten

waar U tevtsns kunt komen zien naar

een uitgebreide collectie behang
in de laagste prijzen waar vast en zeker ook voor
U iets bij is. Tot ziens bij VERVO.
Handel in verf, glas, behang, kwasten en
penselen, schoonmaakartikelen enz.

Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden on Zilveren voor=
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288
Alleen Zaterdag

JAN SNIJEBPLEIN 7. Tel. 2055.
Zandvoort-bad

Nougatletters
(„Koggetjes")
70 et pear 250 gram

Burgemeester en Wethouders van .ZANDVOOBT stellen
tot 21 Maart a.s. de gelegenheid open bij heil prijsopgave
in te di'eneii voor het PACHTEN van de navolgende
PARKEERTERREINEN:

DANSSCHOOL

'

Wij zeggen TJ niet, dat kan alleen, maar wij vragen TJ wél waar koopt U 'n

I.
II.

Parkeerterrein langs de Boulevard de Favauge van
„Paviljoen Kiefer" tot het punt tegenover de Trompa
straaL;
Parkeerterrein langs de Boulevard de Favauge van
het punt tegenover de Trompstraat tot de reddingspost „Piet Oud".

Proeft onze
goed. gesorteerde
ALLERHANDE 88 et per 250 gram

Fa. van Staveren
Zeestraat 48, telef. 2684

Café „De Kroon"
Iedere 'Woensdag sptciale

MOSSELENAVOND

De prijsopgave kan geschieden in een vast bedrag of in
een bedrag .per gestald motorrijtuig'. Nadere inlichtingen Stationsstraat 11. Tel. 3075
zijn ie verkrijgen ter gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken.
Zandvoort, 9 Maart 1953.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
VAN PENEMA, burgemeester.
W. BOSMAN, secretaris.

Simplex, Fongers, Locomotief
en Hudge rijwielen

Heerlijke

Macroontjes

Verder grote sortering
onderdelen en banden

'n Heerlijk,koekje
van 85 voor 70 et per 250 gr.

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 — Tel. 2974

ALLEEN ZATERDAG

VROUWEN CONTACT COMMISSIE

2 kook- en bakavonden

Fa, A, vl Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Tel. 2467

met speciale Paasrecepten

HOE KOM IK AAN MIJN RIJBEWIJS?
A. B. C. AT
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons Huis, Dorpsplein,
Telefoon 2374.
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood.
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52.

Inlichtingen:

op Dinsdag 11 en 31 Maart
"8 u. i.h. gebouwtje vJi. Gasbedrijf a.d.
Tolweg, door de welbekende Mejuffr.
FRENNY.
Kosten voor beid'e- avonden 50 cent.
Opgavsm worden gaarne ingewacht bij
Mw. Blaauboef, 'Haltestr. 46, tel. 2392

TWEE MAAL PER WEEK
brengt de
Zandvoortse Courant
U al het plaatselijk nieuws!

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

de, v.\ouw.
ZUINIGHEID MET VLIJT
In een hevige aanval van noeste vlijt
en spaarzaamheid had ik mij reeds
des morgens voor tienen met de naaimachine en een angstig hoge toren
van 'kapot textiel geïnstalleerd.
Eerst zette ik de torien. vóór mij en
elk gerepareerd stuk achter me op
een. tafeltje-. Dit gaf me echter zo'n
deprimerend gevoel dat ik toesloot anders te werk te gaan. Want toen ik al
zes slopen uit d& rijstebrijberg!, had -genomen was die geen sikkepitje kleiner geworden, nee er leek zelfs steeds
meer te komen.
Ik propte dus de «berg onder mijn
stoel, het ging er net onder. De zes
uit de as herrezen slopen kwamen op
een keurig stapeltje vóór me.
Arbeidsvreugde is reuze belangrijk
niet waar, dat lees je overal.-Daarom
zette ik. trouwens de arbeidsvitaminen
cp de radio aan. Je hoort nog eens
iets anders dan- anders,- Max van
Praag en zo, en het .Nonnenkoor.
Werkelijk, de lapjes vliegen er in bij
„Mijn achterband is wel wat slap,
maar het geeft niet lleye pop". En
vergeet de hoge morele waarde van
Johnny Ray niet b}j een nieuw kruis
in de pyamabroek van Pietje en
Marietje!
Omdat ik mezelf had verboden om
•onder de stoel be kijken kon ik slechts
tastend vaststellen hoeveel werk1 me
nsg te wachten stond en dat had beslist iets opwindends. Zo van: zou deze Knoedel nou dat ene laken zijn met
•dat kleine scheurtje, of zijn het misschien die drie overhemden met die
kapotte boorden. Heus, tot liet laatste
ogenblik heb ik in hope geleefd op dat
laken. Pas om vier uur in de middag
was ik aan de kncredel toe, ik. had hem
tot het laatst bewaard als het snoepje
van de dag zo gezegd en vanzelfsprekend waren het de overhemden. En
kapot dat ze waren! Om 'bang van te
worden!
Hevig was mijn wroeging: je kunt
niet altijd doorgaan, zus, met de raCeitjes weg knippen, éénmaal zal je
er een nieuwe boord aan moeten zetten.
Na een eindeloos gefrunnik — gut
wat een hopeloze uitvinding is een
overhemd toch, zaten de 'boorden.
Toen ik mezelf een hartelijk klopjs
op de schouder had gegeven* en goedkeurend had gemompeld: Nou nou, 't
mannetje mag trots op het vrouwtje
zijn, daar zijn weer een heleboel centjes verdiend vandaag, klonk er een
woest gehuil uit de tuin: Ik moet zo
nodig!
Omdat de nood me inderdaad zeer
hoog toescheen riep ik: kom maar
door de huiskamer binnen. Daar zitten glazen deuren in, weet TJ.
Nou, en tösn. klemde de deur en
toen gaf < ik een zetje met mijn knie
en toen bezweek de ruit.
Hij kostte acht én een halve gulden.
En toen zei ik niet: wel, wel, daar
breekt me de ruit, foei, foei! Nee, ik
zei iets héél anders!
NEEL.

Voor de SCHOONMAAK

NOG ENKELE WEKEN EN HET IS PASEN!!!!

naar de goedkoopste zaak

Wij hebben reeds een grote sortering

costuums en taiileurs

Wij hebben een grote sortering schoonmaakartikelen
Ook in GLAS, AARDEWERK. ' EMAILLE,
SPEELGOEDEREN, COCOS EN BALATUM
kunt U goed bij ons terecht

Sporteolberts i.d. inod. dessins van ƒ 27,75 tot f 45,Tropical, piek wiek, birdseye en kamgaren

Mag. „Het Wonder van Zandvoort"

costuums

van ƒ 79 tot ƒ 108,—

SWALUËSTRAAT 9.

Pantalons
van ƒ 14,— tot ƒ 34,—
Regenjassen
van ƒ 19,— tot ƒ 91,—
Dames tailleurs in 6 mode-tinten
ƒ 89,—

TELEFOON 2418

ADVERTEREN
in de Zand-voortse Courant
heeft' succes!

Kledingbedrijf Succes
Kerkstraat 20

VERBODEN TE
VOEDEREN

j. H. G. WEENINK

THEATER „MONOPOLE"
Vanaf Vrijdag 13 t.nt. Donderdag 19 Maart, 8 uur

Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Tel. 2550
Zondagmiddag 15 Maart, H A L F VIJF

DEBOBAH KERR, STEWART GRANGER, RICiHARD CARLSON in:

Natuurlijk kan dat. Want als U klant
van De Gruyter bent, hebt U daarvoor
een extra spaarpotje. Het is geen kunst
en geen moeite elke week een gulden te
verdienen aan De Gruyter's cassa-bons.
Elke week een gulden voor het vacantiepotje
Zo gaat het sparen vlug l

Voor de schoonmaak
hebt U nodig:
Meubelwas geel en brufn doos 49
Llnoleumwas . . . ,, 80
Schoencrême bruin en zwart,, 27
Poelsextract
. . busje 50
Kachelpoets
• •
tube 25
Rensa, reinigingsmiddel
kleine bus 25 cl. grole bus 42
Gritol, alcalivrij wasmiddel lies 35
Huisboudzeep . dubbel stuk 25

cl.
cl.
cl.
et.
cl.
cl.
cl.
et.

U krijgt bij De Gruyter steeds cassabons. Voor
tien gulden aan bons wordt U één
gulden contant uitbetaald. Zo profiteert U van de voordelen van een
groot bedrijf met méér dan 370
eigen winkels. Wacht dus niet langer
af, maar wordt óók klant.

„De mijnen van Koning Salomo"
(In Technicolor): Toegang alle leeftijden.

Zie vooral de speciale raambiljetten.

Entree: Parket ƒ 0,50, Parterre ƒ l,—, Stalles-Balcon ƒ 1,20. Loge ƒ 1,50.
Zondagmiddag 15 Maart, 2.30 uur

GENE AXJTRY in een indrukwekkende seriefilm! Groots.— Indrukwekkend — Fantastisch! Revolutie
in het rijk der B'obots

n
Alléén De Gruyter geeft .10% korting
op alle artikelen, behalve suiker, zout en soda

Extra voorstelling- om 4.30 uur

Deel I: 20.000 VOET ONDER DE AARDE

„De mijnen van Koning Salomo"
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„Een baby van duizend weken"
bij de Z.P.S.V.
Er zal wel altijd verschil van mening
blijven bestaan tussen de liefhebbers
van een toneelspel en zij, die graag
eens een avondje pretentieloos wil»
len lachen.
Onze persoonlijke mening is, dat
een keertje hartelijk lachen vooral in
deze ernstige tijden, de mens geen
kwaad doet en we stemmen dan ook
graag in met de woorden van de
voorzitter van de 'Z.P.S.V. de heer
Rutgers, dat lachen gezond is.
iVoor tal van genodigden, waaron*
der Burgemeester en Mevrouw van
Fenema en de korpschef de heer H.
P. Huysman en echtgenote, voerden
de leden van de Z.P.S.V. Zaterdag 14
Mlaart in iZomerlust op: „Een Baby
van duizend weken". En dat er ge*
lachen is, daarvoor heeft de schrijver
van deze klucht, Hans Nesna, wel
gezorgd.
,Het is een zot verhaal van het
echtpaar Bolderman, dat een klein
pension houdt ergens op het platte*
land. Om van hun rijke broer in
Amerika (alle rijke mensen wonen
altijd in Amerika) geld los te krijgen
hebben ze hem wijs gemaakt dat ze
een dochtertje hebben, dat ongeveer
twaalf jaar oud moet zijn, als Louis
plotseling zijn bezoek aankondigt.
Nu staan ze voor 't moeilijke pro*
bleem om vliegensvlug een dochter*
tje te voorschijn te toveren. Het aar»
dige twintigjarige dienstmeisje Trees
wordt overgehaald om tijdelijk voor
de kleine Loesje te spelen, met alle
consequenties van dien. Ze kruipt bij
,,'Paps" op schoot, wat „Mams" nu
niet zo erg leuk vindt, de ene ver*
wikkeling volgt op de andere en het
slot van het liedje is, dat oom Louis
eerst boos, daarna smoorverliefd op
Loesje alias Trees wordt en een fiks
onweer jn^dezg atmosfeer ,v.an,. leu*
gén'èn"b"e3rog wat verffis'slng "breng t^
Er zijn nog twee pensiongasten, die
ook niet zijn wat ze schijnen, boven*
dien een werkster met een langdurige
liefde voor de postbode.
Over het algemeen werd er vlot ge*
speeld. Het eerste 'bedrijf was wat
geforceerd en dat kwam in hoofd*
zaak door mevrouw van Poelgeest*
Schaap, die van haar Marie Bolder*
man eigenlijk weer de Mrs. Wboley

uit „Pinky" maakte. Dit aanstellerige
geaffecteerde type past niet in dit
milieu. We zijn ervan overtuigd dat
ze een betere typering van deze
Marie kan brengen.
Doris haar man, werd door de heer
A. van der Wal vlot en los gebracht.
Jammer dat hij in het eerste bedrijf
wat al te „los" werd. Toneelspel moet
altijd beschaafd blijven. De heer van
der Wal heeft het trouwens helemaal
niet nodig, om tot zulke banaliteiten
zijn toevlucht te nemen.
De Louis van de heer Krosebrink
was uitstekend en goed verzorgd.
Het valt ons altijd weer op dat bij
dit ensemble zowel de kleding als de
uitspraak en rolkennis zo perfect in
orde zijn.
Trees, alias Loesje,.van Anneke van
Poelgeest was alleraardigst. Haar
rose kinderjurkje en grappige manier»
tjes in 'het tweede bedrijf waren enig.
Met 'Gijs, de postbode en duiven*
melker maakte de heer Willemsen
korte metten, deze rol was hem als
op het lijf geschreven.
Mevr. Kok een woord van hulde
Voor de kostelijke werkster. Ze heeft
al dikwijls blijk gegeven verschillen*
de typeringen goed aan te voelen. Een
blijspelspeelster bij -uitnemendheid.
Mej. Ina Doornekamp en de heer
Kok waren een prachtig kibbelend*
verliefd duo. Heel goed was hun ru»
zie*scêne aan het ontbijt in het eerste
bedrijf.
Ook de heer Meems paste zich als
oom Gaspar heel goed aan. De vol*
gende keer graag? wat duidelijker
spreken.
'|
De decors verzorgd door de combi*
natie Fa. Sluisdam|M. Karstens wa*
ren in één woord al. 5Een juweel van
een gelagkamer m_ét een echte tap*
kast en karakteristieke muurschilde*
ringen.
"£ '
De verlichting wfs weer in de ver*
trouwde handen vaji de Fa. Penaat.
Ondanks hier enjdaar een enkele
•kleine, hapering.?,kai£ de regisseur, de
"Eèér" Jos~Dröse tevreden zijn met hét
resultaat van zijn arbeid.
Als a.s. Zaterdag het tempo nog
iets kan worden opgevoerd, valt er
practisch niets meer te wensen.
G.H.

Dood vee aangespoeld

Mevrouw van mevrouw en de heren
heeft een hartstochtelijk beroep ge*
daan op de burgemeester om de bur*
gerdag in ere te herstellen. Het evene»
ment van indertijd is toen zo'n beetje
op een mislukking uitgelopen, maar
dat lag aan de organisatie. 'En die
kan — als we 't experiment nog eens
moeten hebben — ten goede worden
gewijzigd.
Om ons een beeld te vormen hoe
een burgerdag moet worden beleefd,
dienen wij ons eerst af te vragen wat
wij verstaan onder burgerdag. Naar
mijn mening moet dit een dag zijn,,
waarop de burgers geïnstrueerd wor*
den hoe zij zich ten opzichte van 'het
gemeentelijk gebeuren hebben te ge*
dragen.
Mevrouw heeft haar-nood geklaagd
dat de burgers zo weinig weten van
de gemeente*huishouding. Ze weten
niet eens waar het geld, dat zo kwis*
tig gevoteerd wordt, vandaan komt.
(Dit in tegenstelling tot mijn huis»
houding. Ik weet niet waar het geld
blijft.) De mensen — zo zei mevrouw
— lezen wel es een raadsverslag,
maar weten doen ze dan nog niets.
Dat is min of meer begrijpelijk, want
zelfs het schaarse legioen op de pu«
'blieke tribune weet na afloop van de
discussies niets.
Laat mij nu es een program opstel»
len. Geheel vrijblijvend trouwens. Ik
ga door voor een sportief man en
geef mijn mening graag voor een be*
tere.... Als 't dan ook maar een be*
tere is. En dat kan ik me nauwelijks
voorstellen. 'Een program dus, met
een redelijke kans van slagen voor het
aangenaam slijten van de burgerdag.
07.00 u: De burgers worden gewekt
door sirene*geloei. Zij mogen 10
schrik*minuten nemen alvorens
op te staan.
07.10 u: De mannen scheren zich —
de vrouwen zetten thee. De kin*
deren leren de gemeentewet en
doen een keus uit de artikelen
voor het maken van een opstel.
Om de gedachte te bepalen, raad
ik persoonlijk aan: art. 291:
Tegen hem, die nalaat de door hem
verschuldigde plaatselijke belasting
vóór of op den verschijndag te bèta*
len, wordt door den ontvanger, dien
het aangaat, een dwangbevel afgege»
ven, medebrengende het recht, om de

Vrijdag spoelden op het strand cada*
vers van twee koeien en een kalf
aan, waarschijnlijk afkomstig uit het
rampgebied.

Eerste trainingsdag
De eerste trainingsdag van de 'K.N.
M.V. j.l. Zaterdagmiddag op het
autocircuit is geen groot succes ge*
worden. De rijders ariveerden in
Zandvoort reeds geheel verkleumd,
zodat er niet veel animo bestond om
rondjes van gemiddeld 90 km te rij»
den. Er trainden dan ook slechts een
tiental renners. De publieke belang*
stelling was op deze gure. middag
slechts gering.

Door hartverlamming
getroffen "
Zondagmiddag omstreeks 4 uur werd
een 56*jarige dame uit Amsterdam
onwel, nadat zij van het strand naar
de Noordboulevard was gewandeld.
Zij werd paviljoen Kiefer binnenge*
dragen, Dr Entzinger constateerde
kort hierop de dood als gevolg van
een hartkwaal. Het stoffelijk over*
schot is per ziekenauto naar Amster»
dam overgebracht.

Jaarvergadering
De plaatselijke afdeling van de Al=
gemene Bond v. Ambtenaren 'houdt
a.s. Vrijdagavond in „Ons Gebouw"
de jaarvergadering.

Beter verlicht
Het verbindingsweggetje van de
Vondellaan naar liet station is se*
dert enkele dagen beter verlicht. De
eerste, enige, en laatste gaslantaarn
heeft thans plaats moeten maken
voor drie lantaarns. Binnenkort zal
een aanvang worden gemaakt met
de verbetering van het wegdek dat
langs 't terrein van Zandvoortmeeu*
den loopt.

Toch gepakt
De Zandvoortse Politie hield op 12
Maart j.l. een lS*jarige Haarlemmer
aan, die op 12 November bij het be»
gaan van een overtreding een valse
naam had opgegeven.

Abonnementsprijs ƒ 5,- per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex, 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

MEN SCHIET FLINK OP IN B E N T V E L D
In de editie van Vrijdag j.l.
vertelden wij U iets over de
vorderingen die men maakt
in Bentveld bij de bouw van
de nieuwe filterinstallatie.
De fa Bakels nam enkele
foto's waarvan wij er hier
twee afdrukken.
Hiernaast: Het nieuwe fib
iergebouw gezien vanaf de
Duindoorntaan. Direct daar:
achter staat het toekomstige
machinegebouw waarin tot
nu toe het water gezuiverd
werd.

Hiernaast: Op de bodem
van de filterbakken worden
de z.g. spuitkoppen ge/non*
teerd. Op deze bodem komt
pl.m. 22 m3 filtergrint te
liggen, waardoor het water
zakt. Via de spuitkoppen en
glazen buisjes belandt het
daarna in de reinwaterkelder
vanwaar het naar de ver*
bruikers wordt gepompt.
Er worden vier van deze fil*
terbakken klaargemaakt. Te
verwachten is echter dat
niet alle direct in gebruik
behoeven te worden geno*
men. Een moeilijke tijd ont*
staat voor het Waterleiding*
bedrijf wanneer van het ene
'op hét andere' filtérsysteëm
zal moeten worden overge*
schakeld.

roerende en onroerende goederen des
schuldenaars zonder vonnis aan te
tasten.
(Dit artikel kweekt burgerzin.)
09.00 u: Aubade op het Raadhuis,
plein. De fontein klatert, het ver*
'keer wordt stopgezet. Alle bur*
gers tussen negen en negentig
jaar zingen uit volle borst, waar»
bij uiteraard rekening dient te
worden gehouden met de omstan*
digheid dat de ene borst voller is
dan de andere.

De eerste burger in de modehraad.
10.00 u: De mannen van 30*50 jaar
halen spaden en houwelen bij de
remise van Publieke Werken. Zij
gaan een nieuw rijwielpad aan»
leggen langs de boulevard. ('De
boulevard wordt verlegd naar
•Bentveld. Laat de zee daar maar
es komen. Lintbebouwing wordt
niet toegestaan.)
12.00 u: Gezamenlijke lunch in de
open lucht. B.v, aan het strand.

Tafelrede van respectievelijk de O. S. S. handbalkampioen
jongste* en de oudste inwoner Na een harde doch sportieve strijd
van 'het dorp. De burgemeester heeft het Ie herenhandbalelftal van
consumeert — ten teken dat hij O.S.S. door een 12=6 zege op A.V.A.
onvoorwaardelijk is opgenomen in Alkmaar Zondagmiddag het kam*
in de Zandvoortse gemeenschap pioenschap van de Ie klasse 'behaald.
- een bord zeewier. Raadslid Ko* Deze wedstrijd, die oorspronkelijk
ning declameert: „Merck toch door het niet beschikbaar zijn van
hoe sterck."
het Alkmaarse sportpark in Zand'
14.00 u: Volksspelen op de rotonde. voort was vastgesteld, moest te elf*
Alle burgezin bevorderende spe* p der ure toch nog in Alkmaar, doch
len zijn toegestaan. Loef»afsteken j op een ander veld, worden gespeeld.
en diefje*met*verlos zijn niet aan
Aanvoerder v. Duijn verkoos tegen
te bevelen. Zij roepen duistere de sterke koude Noorderwind in te
instincten op.
spelen hetgeen niet wegnam dat O.S.
16.00 u: Opvoering van het mysterie* S. onmiddellijk het initiatief nam. H.
spel: „Waar komen de centen Gansner gaf met een keihard schot
vandaan". De gehele bevolking aan zijn club de leiding. Door „de
doet hier aan mee. (Raadsleden zenuwen" was het spel echter nog te
en hun huisgenoten houden zich onsamenhangend waardoor reeds
afzijdig.)
spoedig de gelijkmaker ontstond
18.00 u: De verenigde pers biedt een (1*1). 'Geleidelijk kwam O.S.S. er be=
burgerdag*taart aan. Een culinair ter in en hoewel de keeper van A.V.
gewrocht van alle verslaggevers A. prachtig werk verrichtte moest hij
en correspondenten. De taart is tenslotte ten tweede male voor een
gegarneerd met
hangslootjes „kogel" van K. Gansner zwichten.
(voor de besloten zittingen) en Wel gelukte het A.V.A. onmiddelijk
verkleinde uitgaven van „De klop hierna gelijk te maken (2*2) maar
op de deur". 'Het kunstwerk door het steeds beter wordende spel
wordt aan de burgemeester aan» van de O.S.S.»ers konden doelpunten
geboden in de trouwzaal.
niet uitblijven. Bij rust: 7*3.
20.00 u: Model*raadszitting (met 48
Na rust met de wind mee oorspron*
raadsleden. Dit is een experi» kelijk hetzelfde spelbeeld met O.S.S.
ment). De agenda bevatte: „Het sterk in de aanval, waardoor, lang*
verwijdersn van de slijtlaag van zaam maar zeker de stand op 10*3
het circuit". „Voorstel tot het werd gebracht. Van een enigszins
houden van een efficiency*onder» verslappen van de O.S.S.=ploeg maak*
zoek bij de Prawda". „(Het ver» te A.V.A. gretig gebruik om enige
heffen in de adelstand van het aanvallen op te bouwen en de stand
bestuur van de Oranje*vereni* op 10*5 te brengen. J. Draijer maakte
ging". Tenslotte de rondvraag, aan deze periode een einde door na
die voor deze gelegenheid mag fraai opbrengen door. de gehele voor»
uitgroeien tot een openbare her* hoede, te doelpunten (11*5), terwijl
sengymnastiek. De burgemeester H. Wardcnier even later de stand op
mag — indien hij geen antwoord 12*5 bracht. Vlak voor het einde
heeft — de naast hem zittende slaagde A.V.A. er nog in een 6e doel*
wethouders raadplegen. Weten punt te maken, waardoor de eind»
die geen antwoord, dan mag de stand 12=6 werd.
pers het publiek voorlichten.
Na 'het laatste fluitsignaal heerste
(Momus moet zich nergens mee er vanzelfsprekend grote vreugde bij
bemoeien).
de spelers die hun aanvoerder op de
Wanneer er nog tijd over is, dan schouders namen en naar de af*
kan de heer Gosen een referaat schcidsplaats van de beide ploegen
houden over de lengte van het droegen. Voorz. Brink was de eerste
circuit i.v.m. de stormschade.
die de ploeg namens 't bestuur com*
De dag wordt besloten met een plimenteerdc en bloemen aanbood.
zwemwedstrijd naar IJmuiden. Er volgden nog 'bouquetten van de
(Bij Bloemcndaal 20 km uit de aanvoerder van de tegenpartij en de
kust blijven, om gevoeligheden te aanvoerder van 'het 2e elftal, H. Hel=
vermijden.)
doorn.
En dan helemaal aan het slot:
'Nog twee competitieswedstrijden
en dan de promotie*wedstrijden.
Afdrogen van
BARTJE.
Succes!

i

FAMILIEBERICHTEN
DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank aan de Gemeentelijke autori*
teilen, het Rode 'Kruis, de voor ons
onbekende gevers van verschillende
goederen, de fam. Schaap, Potgieter"
str. 14 en fam. v. Soolingen, Bilder*
dijkstr. 16, voor hun hulpverlening
die wij mochten ondervinden.
Namens de geëvacueerde
families:
" ''ANTH. MOL
- . > JOH. 'MOLENAAR
D. en Th. SCHOORDIJK

CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot 1.30 uur geopend

GEVRAAGD voor JUNI, JULI en AU G.

GEMEUBILEERD HUIS

cte

LIOHTSTAD
Vrijdag de dertiende, precies om acht ,
liefst met tuin, minstens 3 slaapkamers.
uur 's avonds, ontstak Haarlems burs
Br. nr. 2106 bur. .Zandvoortse Cour. Achterweg l
gemeestcr door het gooien van een
WONIN'GRUIL.
'lichtbom alle lichten en lichtjes in
Aangeb. zonnige flat A'dam»
HAARLEM
Haarlem. En dat zijn er heel wat.
Zuid, 6 kam., blokverw.,
LET
OP-!
Daar zijn allereerst op het 'Hout*
huur ƒ 76,— «onder verw.
Zaterdag 21 en Zondag
LOMPEN f 0.35
plein de metershoge zuilen met bo*
Gevraagd VRIJSTAANDE
22 Maart 8 uur
venop de gasvlam als een Olympisch
GEEL KOPER f 1.—
VILLA met c.v'. en garage,
vuur. En daar tussenin de zilverkleu*.
DE NEDERLANDSE
omg. Aerdenhout, Overveen
LOOD, ZINK. TIN en BRONS
rige zegekar, scherp afstekend- tegen
COMEDIE
of 'Zandvoort.
hoogste waarde
de donkere lucht.
Br. no. 7004 Adv. Bur. Jan
WELKOM THUIS,
Van de Baan komende is het een
C. Verheul & Co., A'dam*C.
A.
AKERSLOOT
HELENA
vorstelijk entree tot de stad. Maar
Schelpenplein 7,
Telefoon 2845
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al*
daarvoor ligt aan de Dreef het Huis
Gevr. van 15 Juli-15 Aug.
van de Provinciale Griffie, badend in
GEM. <ZIT=SLAAPKAMER les inbegrepen). Voorver*
floodlight. Jammer alleen dat de gro*
koop op speeldag en 2
met kookgel., voor 2 pers.
MELKERIJ
te schijnwerpers op de grond niet
Br. m. prijsopg. no. 2101 dagen ervoor van 10*3 u.
Winkeliers,
Telefonisch na 12 uur.
zijn gecamoufleerd met planten of
bureau Zandv. Courant.
maalct reclame
struiken. Hopelijk wordt daar in de
Coupons geldig.
Te huur voor Juni en Juli
komende dagen nog iets aan gedaan.
door middel
VRIJ GEM. BENEDEN*
De voorgevel levert vanuit de Hout
JAPONNEN
en
KINDER*
HUIS, 3 k., keuk., tuin.
een fantastische aanblik, door de
KLEDING
bij
U
aan
huis
van
de
(ook
Bulgaarse)
Br. no. 2102 bur. Zandv.Crt.
vele beelden in hun blauw verlichte
naar maat gemaakt. Br. nr.
Heerlijk, verfrissend en last not least nissen. Op de voorgrond komt de
Zandvoortse
2105
bur.
Zandv.
Crt.
Gevraagd voor Juli en Aug.
gezond
beeldgroep van Laocoon, die met
WOONRUIMTE v. echt»
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 zijn beide zoons door twee reusach*
Courant.
NETTE
paar en 2 kind. Br. m. prijs*
tige slangen wordt gedood, prachtig
WINKEL JUFFROUW en
opg. no. 2104 bur. Z.Crt.
Want:
uit. Als we dan de stad intrekken,
MEISJE voor de HUISH.
komen we ogen te kort. Langs de
gevraagd.
Te koop:
wie niet
grachten slingers van lichtjes, die
Alleen morgen
MOOIE SLAAPBANK m. Haltestraat 33, Zandvoort.
weerspiegelend in 'het water, schijn*
3*delige matras en bergruim*
adverteert
baar een dubbele rij vormen. De
(WOENSDAG)
te; ƒ 45. Thorbeckestr. 46.
Grote Houtstraat met zijn duizenden.
Gertenbachs Drukkerij
wordt
bij iedere 500 gram GEHAKT
gloeilampjes, de Zijlstraat als een
WIEG TE KOOP
l pakje Margarine
vergeten.'
verlichte Zuilengalerij, de Grote Kerk
in prima staat, ƒ 17,50.
verzorgt al Uw
door schijnwerpers belicht, prachtig
De Wittstraat 11.
voor 10 et
afstekend tegen een fluwelen avond*
Kalfscarbonaadjes
ƒ 0,89
GEVR. NETTE HULP
hemel. Zelfs onze oude trouwe Louw*
Kalfslapjes
'ƒ 1,40
voor winkel en huishouding.
tje krijgt zijn deel van dit lichtfestijn.
Kalfsfricandeau
ƒ 1,55
Loon ƒ 25,— per week.
Ook het Frans Hals museum is in
Br. no. 2103 bur. Zandv.Crt. Telefoon 2135 Achterweg l
dit programma van licht en schoon*
VRIJDAG en ZATERDAG
heid opgenomen. Boven de Gasthuis*
wederom RECLAME bij aan*
GEVR. WERKSTER
vest hangt de naam van dit mooie
koop van vlees.
voor de ochtenduren.
Café
„De
Kroon"
oude Haarlemse museum in vurige
Zeestraat 29.
letters, als om u eraan te herinneren
Iedere Woensdag speciale
dat u toch zeker niet moogt verzui*
NET MEISJE GEVR.
Kleine Krocht l * Telef. 2432
MOSSELENAVOND
men daar een uurtje door te bren*
voor de huishouding.
gen. Op de oude binnenplaats feeëriek
Stationsstraat 11. Tel. 3075
Brederodestraat 116.
verlichte bloemperken, in de zalen de
oude 'Meesters opnieuw gerangschikt.
>Het gebouw van de firma Enschedé
te voorzien was A.V.A. in Alkmaar
aan het Klokhuispfein achter de Gro*
en is nu voor de andere ploegen on*
te Kerk maakt een bijzondere indruk
bereikbaar geworden. Met 6 punten
doordat alle vensters citroengeel ver=
voorsprong op nummer 2 werd bet
op het circuit
licht zijn, wat op het eerste gezicht
kampioenschap behaald.
Het 2e herenelftal dat door enige Zondagmiddag werd op het circuit
De grote belangstelling ging echter de indruk wekt alsof een grote bin*
zieken onvolledig moest uitkomen om 12 uur aangevangen met wieier* uit naar de strijd van de Professie* nenbrand in het gebouw Woedt.
En dan mogen we vooral niet ver*
haalde het stoute stukje uit tegen een wedstrijden, georganiseerd door de nals, en de Amateurs. Afgelegd moes*
complete ploeg gelijk te spelen. Hier* Haarl. wielervereniging „De Kam* ten worden -16 ronden (67.12 km). geten de fontein op het Frans Hals*
bij dient nog opgemerkt dat eerst in pioen". De baten waren bestemd voor Ook onze plaatsgenoot Klaas Koper, plein, die in verschillende kleuren be*
de laatste minuut de gelijkmaker de wielervereniging „De Hoekse Ren* lid van „De Kampioen" reed, maar licht een fantastische aanblik biedt.
In de Vishal wordt de toeschouwer
doo'r A.V.A. 2 \verd gescoord. Hulde! ners", welke club door de ramp hij had kennelijk zijn dag niet. In de
ingewijd in de geheimen van de diep*
zwaar getroffen werd. -Een collecte eerste ronde zat hij nog bij de leiders, zee*fauna. Men ziet er zee*anemonen
KORFBAL
bracht bovendien nog een bedrag maar al heel gauw zakte hij geleide* in de mooiste kleuren, dansende zee*
De uitslag van de 'Zondag gespeelde van ƒ 50.73 op.
lijk af en kort voor het einde werd paardjes broederlijk naast een grote
wedstrijd 'Z.K.C. l*Oosterkwartier 5
De belangstelling was vrij goed. hij door de jury uit de strijd geno* inktvis.
luidt 1*2. Een gelijk spel had de ver» Zeker 3 a 400 personen volgden de men toen hij meer dan een ronde
En temidden van dit' alles de mach=>
houding beter weergegeven, maar ja, wedstrijden.
achter was.
tige zeegod Neptunus gewapend met
doelpunten geven nu eenmaal de
Gestart werd eerst door de juni* Er vormde zich al vrij snel een kop* zijn drietand, maar (het -moet ons
doorslag.
oren over een-afstand van 20.975 km groep van zes man, welke na enkele van het hart) toegerust met een paar
(•5 ronden). Déze afstand werd afge* ronden reeds e?ri minuut op het grote afschuwelijke vrouwenbenen.
SCHA-AKNIEUWS v
legd',in precies 35 minuten. De uit* peleton voor la'g. Door pech moest
Eigenlijk is het heiligschenis, dat ze
een rijder de strijd staken, maar van
"De uitslag van de gespeelde wedstrijs slag luidde:
die goede ouwe Nep niet wat beter
Steenselen
(De
Hoekse
Renners),
den luiden:
1. Van Nooyen (Olympia); 2.
in zijn want hebben gestoken.
Bouwman (Olympia); 3. Voorder* Duiker (Olympia), Ger Peters (De
A. Draak*Molenaar 0*1
En dan daar in "een donker hoekje
Kampioen),
Cor
Bijster
(De
Kam*
haak (Excelsior); 4. Robert (Olym*
F. de Jong==Giskes jr 1*0
dansen drie verleidelijke zeemeermin*
pioen)
en
Storkhart
(De
Kampioen)
pia); 5. 'Hartman (Olympia); 6. 'Kool*
Kappelhof*Kramer 1*0
bij de voorsteven van een reeds
hielden vol en lagen, na tien ronden nen
hof (Olympia); 7. Mors (Olympia).
B. Giskes Sr*van Keule 0=1
lang vergane schoener, terwijl ge*
meer dan twee minuten voor orj het heimzmnig,
8.
van
der
Poll
(De
Bollenstreek);
9.
zacht het
melodietje
Donderdag a.s. speelt het 2e tiental
Kliek (Olympia) en 10. Drieling uit elkaar gescheurde veld.
„Parlez moi d'Amour".
thuis tegen „Pat Mat".
'Peters gaf kort voor het einde op klinkt:
(Olympia).
Vrouwen, als er ergens een plaats*
(hij had een spijker in zijn schoen!),
Ongeveer kwart voor enen ver* maar zijn collega's bleven vrijwel tot je is, waar ge uw mannen vast moet
BRIDGEN
De vierde competitie van de Zand= trokken de nieuwelingen om een af= het einde bij elkaar. Toen liep Bij* houden, dan is het hier wel, want dit
voortse Bridgeclub is weer ten einde. stand van 37.755 km (9 ronden) af te ster plotseling uit en won tenslotte is het gevaarlijkste plekje van heel
In de A*lijn werd het koppel Fabel= leggen. Deze groep bleef nagenoeg met een voorsprong van een paar de lichtstad.
En als we dan moe zijn van al dat
Stor eerste met 337.57% uit 6 wed» geheel bij elkander, zodat de sprint honderd meter de wedstrijd in een
strijden, op de voet gevolgd door het moest beslissen, hetgeen niet mee* tijd van l uur 46 min. 59 sec. De uit* gedrentel, kunnen we gezellig een
kopje koffie drinken (of iets anders)
koppel Sjouwerman»Spiers met 336.72 viel!
slag luidde:
in de Vleeshal, door Amsterdamse
%. Mevr. Brossois*Schutte werd no. 3
De uitslag van deze groep luidde:
1. C. Bijster (De Kampioen); 2. werkstudenten omgetoverd in een
1. Martens (De Kampioen), tijd l Storkhart
met 307.47%.
(De Kampioen); 3. van
cabaretje, met een dansvloer*
In de B=lijn werd het koppel Not» uur en 50 sec.; 2. Schild ('Olympia); Steenselen ('De Hoekse Renners); 4. gezellig
tje, een bierknijp en een verrukkelijk
3.
Lachterop
(Olympia);
4.
Jacobsen
terman*Springer onbetwist no. l met
Duiker (Olympia); 5. Kruyer (De kaastentje, wanden die helemaal uit
338.79%. De fam. van Eckelt eindigde (Olympia); 5. v. d. Ruit (Olympia); Kampioen); 6. Wieze (Olympia); 7. bloemen lijken te bestaan en meiskes
op de tweede plaats met 324%, ter» 6. Steenwouders (De Kampioen); 7. Kroese (De Kampioen); 8. Verseveld in fleurige toiletjes die voor de bef
wijl mevr. Crok=Elzinga 313.38% be* Capteyn (Olympia); 8. van der Hulst (Olympia); 9. P. Pieters (De Kam* diening zorgen.
(De Bollenstreek); 9. Vaars (De pioen) en 10. T. Peters (De Kampi*
haalde.
Haarlem biedt in deze dagen veel
en 10. Hartman (Olym* oen).
'Het is de fam. Bakkenhoven thans Kampioen)
schoons op allerlei gebied. Het is de
pia).
Om half vier werd de baan weer moeite waard om daar eens een
gelukt naar de B*lijn te promoveren
vrijgegeven voor de toerauto's om te avondje aan te spenderen. U kunt
met 333.44%. Ook de fam. Kerkman
promoveert met 323.40%. De derde
„racen".
het op uw gemak doen, want dit
plaats werd bezet door mevr. Penaat»
lichtfestijn duurt nog tot half Mei.
Brossois met 316.20%.
Rectificatie
Maar u mag het beslist niet missen.
In de D=lijn werd het koppel mevr.
GELSKE DE NES.
enige voldoening zal Zondag ge* In de editie van 'Vrijdag 13 Maarf
Meesman=Agsteribbe onbedreigd no. Met
plaatsten we een bericht „Matig ge*
constateerd
zijn
dat
het
voorseizoen
l met als eindresultaat 356.88%, een een veelbelovende start in petto slaagde oefening B.B.B.". Dit bericht
Botsing
gemiddelde van ruim 59% per wed= schijnt te hebben.
— 'betreffende een Bescherming Be*
strijd! 'Het damesfcoppel Dröse*Schui*
Een aangename zon had een aardig, volking*oefening in Bloemendaal — Omstreeks 'half één had Zondagmid=
lenburg promoveert eveneens met zij het niet overweldigende, publiek dat niet van e'en onzer eigen vaste dag in de Thorbeckestraat een bot*
330.44%. De fam. Baarda behaalde naar de de badplaats getrokken.
verslaggevers afkomstig was, blijkt sing tussen twee auto's plaats. Beide
318.05%.
Weliswaar woei er een scherpe wind onjuistheden te bevatten. De redactie wagens werden flink beschadigd,
A.s. Woensdag wordt met de vijf* die er voor zorgde dat een al te op* die een en ander niet voldoende heeft maar persoonlijke ongevallen deden
de en laatste competitie van het win* timistische indruk werd voorkomen, kunnen verifiëren verzoekt dan ook zich niet voor. De verkeerspolitie
terscizoen begonnen.
maar er was toch genoeg om blij over het betrokken 'bericht als niet ge* stelde een onderzoek in.
plaatst te beschouwen.
te kijken.
K.J.C. „NOORD"
In de eerste plaats staan bijna alle
Donderdag j.l. speelde deze verenis strandpachters weer met hun tenten
ging zijn tweede ronde om 't maand* op het strand. En .Zondagmiddag had*
kampioenschap van Maart. Na veel den veel bezoekers een plaatsje ge*
Monopole
,
spanning werd de volgende kopgroep kozen achter de windschermen om te
telefoonnummers Dinsdag1 17 'Maart
gevormd: 1. P. Kerkman; 2. F. v. d. genieten van de eerste 'stranddag'.
8 uur:- film
en
adressen
(Meij; 3. 'G. van Veen; 4. A. Mole* Met enig recht immers kon men al
„De mijnen, van Koning Salomo".
van een stranddag spreken gezien het 2000 Brandmelding
Woensdag 18 Maart 8 uur: idem.
naar.
Donderdag 19 Maart 8 uur: idem.
Zaterdag j.l. speelde K.J.C. „Noord" behoorlijk gebruik dat er reeds van 2403 Commandant Brandweer
tegen K.J.C. „Vriendenkring" een strandstoelen werd gemaakt.
3043, 3044 Politie
De kinderen bouwden hun forten 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
wedstrijd om de „Noordman"*beker.
Andere attracties en
Deze wedstrijd werd door K.J.C. alsof ze dit werk nog maar pas in de 2345 Gem. Secretarie
nuttigheden
„Noord" met 20769 punten en vijf steek hadden gelaten.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la Dinsdag 17 Maart 8 uur: Balletuitvoe2262
Informatiebureau
VreemdelinOp
de
terassen
en
in
de
restaurants
marsen, tegen 19759 punten en vijf
ring Dansschool Lily Orgodet in Zo<van de boulvards viel ook een ple*
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
marsen gewonnen.
merlust.
"
2887 Stooimvasserij „Hollandia",
zicrige drukte waar te nemen.
Dinsdag 17 Maart 8 uur: Kook- en.
fijjnstrykerjj, J. H. G. Weenink,
Het 'flaneerpubliek' bewoog zich in
K.J.C. „ZANDVOORT"
bakavond i.h. gebouwtje v.li. Gasbedrijf a.d. Tolweg ond. auspiciën van
Pakveldstraat 30 a
Dinsdag a.s. speelt Dames Noord A een gezellige pantoffelparade over de
de Vrouwen Contact Commissie.
tegen Papagaai uit 'Heemstede, even* trottoirs. Verder niet direct overvolle 2560 Taxi dag en nacht, ZandvoortseDinsdag 31 Maart 8 uur: idem.
maar toch behoorlijk bezette parkeer*
laan 7
eens om de Noordman'beker.
2135 Zandvoortse Courant, Gcrtenterreinen.
bachs Drukkerij, Achterweg l
Kortom men mocht zeggen dat deze
Stadsschouwburg, Haarlem
Maartse Zondag scheen te wijzen op 2424 Autobedrtfven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein.
zonnige perspectieven.
Zaterdag 21 Maart 8 uur: De Neder»
De BESTE BECLAME Is
Laten we hopen dat het weer zich 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
landse Comedie met:Welkom thuis,
adverteren
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
aan de, met deze vrolijke dagen ge»
Helena.
in de ZANDVOORTSE COURANT
2254 Siyterü Lefferts, Zeestraat 44
geven, belofte houdt.
Zondag 22 Maart, 8 uur: idem.

STADSSCHOUWBURG

MARIËNBOSCH

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUW'BN"
Kleine overwinning tegen T.Y.B.B.
Zandvoortmeeuwen l slaagde er in
de lastige uitwedstrijd tegen T.Y.B.B.
te winnen.
Vóór de rust met wind in de rug,
was Zandvoortmeeuwen sterk in de
aanval, Na 5 minuten spelen kreeg
Zandvoortmeeuwen. een hoekschop te
nemen; de bal belandde via een spe*
Ier van T.Y.B.B, in het doel (0=1).
Het overwicht van Zandvoortmeeu*
wen leverde verder geen doelpunten
meer op. Na de hervatting kwam
T.Y.B.B. in de aanval en trachtte met
alle mogelijke middelen de Zand*
voortse achterhoede te passeren. Deze
was echter in goede vorm, voor T.Y.
B.B was er geen doorkomen aan. De
snelle uitvallen van Zandvoortmeeu*
wen waren niet van gevaar ontbloot,
maar tot succes leidden ze toch niet.
Met T.YJB.B. in de aanval en onder
hevige spanning kwam het einde van
deze aardige wedstrijd, die door
'Zandvoortmeeuwen verdiend werd
gewonnen.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal heeft
zich door het gelijk spel tegen N.D.
S.M. definitief in veiligheid gesteld.
In deze afdeling is V.E.W. gedoemd
te degraderen.
Uitstagen van Zondag 15 Maart:
T.Y.B.B. ^Zandvoortmeeuwen l 0*1
Zandv.meeuwen 3=T.Y.B.B. 2
1*2
Zandv.meeuwen 4*T.Y.B.B. 3
2*3
Zandv.meeuwen 5*Stormvogels 5 5*2
Zandv.meeuwen 7*S.H.S. 4
10*0
Zandv.m.jun. a*R.C.H. b
1*1
Bl'daal b*Zandv.m.jun. b
6*1
Uitslagen van Zaterdag 14 Maart:
Zandv.meeuwen IsN.D.S.M.
• 2*2
S.S.H. l*Zandv.meeuwen 2
2*5
R.C.H. a*Zandvoortm.adsp. a
4*2
R.C.H. b*Zandv.m.adsp. b
9*1
K'land' c=Zandv.m.adsp/c
f . 3*0
Zandv.m.adsp. d*V.V.H. c
18*0
R.K.S.V. „T.Z.B."
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:
T.Z.B. l*Vogelenzang 2
3*0
T.Z.B. 2*Nw Vennep 2
2*2
T.Z.B. 3*B.S.M. 4
2*6
T.Z.B. adsp. a=tH.B.C. c
3*3
In verband met de belangrijke wed*
strijd a.s. Zondag tegen fi.H.S. 2 wor*
den alle spelers van het eerste elftal
Woensdagavond op de traning ver*
wacht.
ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
Het derde elftal speelt
promotiewedstrijden
Door een benauwde 1*0 overwinning
op hekkesluiter H.B.S. IV heeft het
derde zich definitief verzekerd van
de derde plaats. Het was geen beste
wedstrijd. In de promotiewedstrijden
zal heel wat beter gespeeld moeten
worden. Er wordt met 4 elftallen ge*
speeld om twee plaatsen in de derde
klasse.
Het eerste elftal leed een gevoeli*
ge 6*3 nederlaag tegen Amsterdam II.
Ondanks deze uitslag liet Zandvoort
geen slecht spel zien. De linkshalf en
de linksback van Zandvoort waren
de zwakke punten en Amsterdam
profiteerde hier goed van. Tevens
wist Amsterdam drie strafcorners te
benutten. Het was de laatste compe*
titiewedstrijd voor Amsterdam in dit
seizoen. Ook het tweede besloot het
seizoen met een nederlaag. In een
slechte wedstrijd werd met 2=0 van
Strawberries II verloren.
Het vijfde verloor met 5*0 van H.B.
.S V.
Het eerste dameselftal speelde te*
gen de kampioene Groen Geel en
verloor met 3*0, 'Het tweede speelde
gelijk met 1*1 tegen H.I.C. III.
't Programma voor a.s. Zondag luidt:
iH'eren: B.M.H.G IX*Z.H.C. V
Dames: B.DJH.C. V=Z.H.C. II
Meisjes: Rood Wit b*Z.H.C. a.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Afd. 'handbal.
Dames: Concordia 2*O.S.S.
11*2
Heren:
A.V.A. (Alkmaar)*O.S.S.
6*12
A.V.A. 2 (Alkmaar)*O.S.S. 2 4*4
Zoals verwacht werd hebben de da=
mes'de beslissingswedstrijd om de
onderste plaats niet kunnen winnen,
waardoor deze verjongde ploeg het
volgende seizoen wellicht met meer
succes in de 2e klasse zal moeten
spelen.
Nu binnenkort ook met jeugdploe*
2n (jongens en meisjes) zal worden
egonnen, verwachten wij dat ook
liet dameshandbal weer betere pers*
pectieven zal gaan 'bieden.
'Het Ie 'herenelftal bedwong zoals
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Er is veel voor
wandel- en.fietspad
te herstellen in

Oude toestand
In de vergadering van 24 Februari
werd door de Raad (met 7=6 stern*
men) besloten om het fietspad tus*
sen Paviljoen Kiefer en de Van Ga'
lenstraat op een strook van de pur'
keerterreinen aan te brengen. E.e.a.
in verband met de stormschade die
langs dit deel van de boulevard werd
toegebracht. Wij krijgen nu de min
of meer wanstaltige situatie dat de
wielrijders tussen allerlei afzettingen
en over brokstukken rijwielpad moe»
ten rijden. Want pp 'het parkecrter»
rein alleen een witte verfstreep aan
te brengen om aan te duiden: ,hier
loopt een fietspad', zoals in 't voor*
stel, dat afkomstig is van weth. Slag*
veld, was gesteld, heeft natuurlijk
geen enkel resultaat. De wagens wor*
ilen uiteraard op ,het fietspad' ge*
parkeerd. Daarom moet nu op 'het
parkeerterrein een buisafzetting wor*
den aangebracht waardoor in plaats
van ƒ 8.800,-' ƒ 12.300,- nodig is.
Zoals men xich zal herinneren werd
in de Raad eveneens het standpunt
verdedigd 'dat men de ligging van
fiets» en voetpad weer moest aan*
brengen zoals hij voor de storm was.
Nu blijkt 't, dat dit bijna even duur
is als de .noodoplossing', want wil
men later de oude situatie terug
(men kan /o'n halfbakken toestand
op de lange duur toch ook niet laten
bestaan?) dan is er nog eens ƒ 7150
nodig. Beide oplossingen vergen dan
dus ƒ 20.000,—. Wij zien in het op*
nieuw ter tafel komen van deze
kwestie gerede aanleiding om op de
halfslachtige maatregelen mét of zon*
der verfstrepen göheel terug te ko*
men. Er is o.i. alle reden toe om
wandel» en fietspad langs dit deel
van de boulevard te herstellen in de
oude toestand. CZe waren goed zo en
ieder had er plezier van! Zoals men
nu bezig is de zaak op te lossen
wordt het een nare, rommelige ge*
schiedenis!
(Adv.)

Dient allen de B.B.
De B.B. dient allen

Tweede
postagentschap ?
Enige tijd geleden heeft het gemeen*
tebestuur van Zandvoort opnieuw
bij de Directeur*Generaal der P.T.T.
te Den Haag aangedrongen op de in*
stelling van een tweetal postagent*
schappen, t.w. één in het Noordelijk
en één in het Zuidelijk gedeelte der
gemeente.
Het gemeentebestuur is van me*
ning, dat, waar een vlotte loketbe*
diening in.het postkantoor in de win*
tertijd reeds moeilijkheden geeft, dit
zeker in het komende zomerseizoen
nog meer het geval zal zijn. Verder
wordt aangevoerd, dat de gemeente
Zandvoort als badplaats haar voor*
naamste bron van bestaan vindt in
de „vreemdelingenindustrie", zodat
«aarne wordt bevorderd, dat de bad*
gasten in alle opzichten vo prettig
mogelijk in Zandvoort kunnen ver»
blijven, in welk raam ook past, dat
zij bij do behandeling van hun post*
zaken de grootst mogelijke service
ondervinden en langdurige wachttij*
den in het postkantoor worden voor»
komen.
Dezer dagen werd bericht ontvan*
gen, dat de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Haarlem met boven*
bedoeld verzoek zijn instemming
had betuigd.

Laatste plan voor
herbouw Zuiderbad gehandhaafd
.... Interessant punt....
Op 24 Februari besloot de Raad een
voorstel voor het aanbesteden van
de herbouw van het Zuiderbad aan
te houden. Dit gebeurde om te /.ien
of een tsveeledige aanbesteding mo=
gelijk zou zijn; de Raad zou dan kun»
nen kiezen voor óf alleen een badin»
richting óf een badinn'chting met res»
taurant.
Voor dit laatste project heeft prof.
ir 'H. T. Zwiers een plan gemaakt.
De Raad twijfelt ec'hter of er uit ccn
,badinrichting met restaurant' ooit
winst zal /:ijn te halen voor een ex»
ploitant.
Inmiddels hebben B. en W. advies
gevraagd aan Prof. Zwiers.
Deze is van mening, dat het niet
voor de hand ligt een badinrichting
zonder cafc»restaurant te bouwen,
door eenvoudig van het plan mét ca»
fc*restaurant een gedeelte weg te la*
ten (n.l. het restaurant. Red) Dit zou
leiden tot een bouw met terrassen
zonder bestemming, welke in dat ge*
val ook als afdekking van de badin*
richting zinloos zouden zijn. Er zou
dus een geheel ander plan voor de
badinrichting zonder café=restaurant
nodig zijn.
Prof. Zwiers tekent daarbij aan,
dat hij er uiteraard geen bezwaar te*
g«n heeft om aan de serie plannen,
die er na de oorlog voor de 'herbouw
van het Zuiderbad zijn gemaakt,
weer een nieuw plan toe te voegen.
B. en W. zouden echter willen op*
merken, dat de post voor het archi*
tectenhonorarium — die als gevolg
van het feit, dat meerdere plannen
zijn uitgewerkt toch reeds hoog zal
zijn — in dat geval wel tot een zeer
abnormaal bedrag zou stijgen. Reeds
om deze reden raden B. en W. het
maken van een nieuw plan ten sterk*
ste af.
Ook de commissie!, van bijstand
werden om advies gevraagd.,
' .,
'Zowel de commissie 'voó'r dé finan»
ciën als die voor publieke werken
hebben geadviseerd het oorspronke*
lijke voorstel te handhaven en der»
halve niet voor te stellen tot een
tweeledige aanbesteding te besluiten.
De commissie van bijstand voor de
bedrijven sprak zich uit voor de
stichting van uitsluitend een badin»
richting.

Kleuterschool
op Hervormde grondslag

B. en W. menen echter, dat er me»
de gelet op de bovengenoemde ad»
viczcn — geen aanleiding is, om in
het voorstel clat 24 Febr. werd aangc*
houden wijziging te brengen.
Zij stellen de Raad daarom ook
thans voor aan prof. Zwiers opdracht
te geven, de plannen voor het Zui»
derbad, volgens het laatste door hem
ingediende schetsontwerp,
beste*
dingsklaar te maken en tot aanbeste*
ding over te gaan. /' 3000,— crcdiet
gevraagd.

liet bezoek van Tito
aan Engeland draagt
een enigszins dubbel:
xinnig karakter en
wordt waarschijnlijk
eerder bepaald door
de uitzonderlijke po*
!,itie die JoegoiSlaviu in OostiEuropa
inneemt dan door factoren van
vriendschap tussen de beide staten.
Tito is een figuur die enerzijds een
staatsvorm vertegenwoordigt, waar:
voor men in het Westen nu eenmaal
een gegronde huiverigheid
bezit,
maar anderzijds heeft hij zijn prestige
in het Westen zeker bevestigd door
de niet van moed ontblote houding
jegens de SowjetiUnie.
JoegosSlfiviê vormt een wel opval:
lend averechts gericht gebied in de
invloedssfeer van Rusland, dat zeker
met niet al te groot welgevallen het

.... Kerst op de urgantielijslü ...
Bij besluit van 28 September 19-50
werd door de Raad een erediet van
ƒ 1000,— beschikbaar gesteld \oor 't
maken van ccn schets*ontwerp met
voorlopige kostenraming voor ccn
nieuwe ulo=school, waarvcin de kos»
ten een bedrag van j 1000,000 niet
zouden mogen te boven gaan.
Het schetsontwerp, dat daarna door
architect B. J. J. 'M. Stevens te Haar»
lem werd vervaardigd, werd in de
vergadering van 4 Sept. 1951 goedge*
keurd.
Omdat deze school niet voorkwam
op de door de minister van onder»
wijs, kunsten en wetenschappen sa»
menges telde scholenbouw»urgentie»
lijst voor 1952 werd aan de verdere
voorbereiding der plannen geen uit»

voering gegeven.
Ook op de voor 1953 voorlopig
vastgestelde urgentielijst ontbreekt
de nieuwe ulo»school.
Bij het overleg, dat door de burge»
meester in de afgelopen weken met
het departement van onderwijs, kun»
sten en wetenschappen is gepleegd,
werd — zonder dat een positieve toe*
zegging kon worden gedaan — het
advies gegeven de plannen voor de
bouw van de ulo*school ten spoedig*
stc bestedingsklaar te maken. Alleen
dim zou de gemeente nog een kans
maken dat deze school op de defini*
tieve scholenbouw»urgentielijst J953
zal worden geplaatst.
Daarom vragen B. en W. voor dit
doel een credict van ƒ 3000,—.

Uitbreiding psychologisch
groepsonderzoek leerlingen
van lagere scholen
Voor het eerst in het voorjaar van
1951 werd door leerlingen van de 6c
en hogere klassen van de openbare*
en bijzondere lagere scholen in deze
gemeente deelgenomen aan een psy»
chologisch groepsonderzoek.
In het voor» en najaar van 1952
vond eenzelfde onderzoek plaats.

oog vestigt op deze partisanemstaat.
Het is een land, van een min
o/ meer even geheimzinnige hoedanig:
heid als welke aan de Ba!kan*Ianden
in het algemeen eigen is. Onherberg*
naam, bewoond door een niet zeer
welvarende, soms nog uiterst primi*
tieve, bevolking. Een land dat niet
van nature een partner van het Wes:
ten mag worden genoemd, maar dal
door de huidige politieke constellatie
Meen al tot stevigere betrekkingen
met het Westen wordt genoopt. Of
deze betrekkingen echter diepgaande
gevolgen zullen hebben valt te be:
twijfelen. Contacten die op dit soort
diplomatieke overwegingen berusten
hebben de gewoonte sterk onder in=
vloed te staan van de politieke wind.
Zo deze wind waait, waait niet alleen
het jasje, maar zelfs 't maarschalks*
uniform.

Agenda

Bouw nieuwe Ulo-school

Hoewel een dergelijk onderzoek, al»
dus B. en W., reeds een vooruitgang
betekent ten aanzien van het uit»
brengen van een advies voor school»
De Vereniging tot stichting en in* en beroepskeuze, zijn zij na de door
standhouding van Christelijke scho* Drs P. J. Stolker, hoofdasistent van
Ien op Hervormde grondslag, die de de directeur van het Psychologisch
Wilhelminaschool instandhoudt, heeft Instituut van de Rijksuniversiteit te
zich bij schrijven van 8 November Leiden op 16 Februari 1.1. voor raads»
1952 tot de raad gewend met 't ver* leden, onderwijzend personeel, ouder»
zoek haar, ten behoeve van een te commissies en schoolbesturen gehou»
stichten kleuterschool een subsidie den lezing tot de conclusie gekomen,
dat aan dit onderzoek nog uitbrei*
toe te kennen.
Deze 'kleuterchool is inmiddels ge» ding dient te worden gegeven.
Indien namelijk een dergelijk on»
opend en ondergebracht in twee lo*
derzoek ook in de 3e of het begin
kalen van de Wilhelminaschool.
Blijkens de op 27 Februari 1953 ont* van de 4e klas wordt gehouden. zo=
vangen leerlingenopgaaf werd de dat van twee punten in de ontwikke*
school op die datum door 101 kindc* ling van het kind kan worden uitge*
ren in de leeftijd van 4»6 jaar bc* gaan, zal het advies, dat uiteindelijk
zocht. Deze leerlingen zijn afkomstig na de groepstest in de hogere klas*
van de Christelijke kleuterschool sen wordt uitgebracht, nog aanzien»
(aan de Brederodestraat en de Van lijk in waarde kunnen stijgen.
Deze mening wordt door de In*
Lennepweg), die voorheen werd be»
heerd door een z.g. „contactcommis* spccteur van het lager onderwijs ge»
sie", in welke commissie het meer* deeld.
Naar een globale schatting zal de
genoemde schoolbestuur intussen
niet meer is vertegenwoordigd, (deze uitbreiding van het onderzoek be»
contactcommiie viel uit elkaar door trekking hebben op 250 leerlingen,
onenigheid tussen vertegenwoordi» waarmede dan maximaal een bedrag
gers van de Wilhelminaschool en de van 250 x ƒ 5,» is ƒ 1250,= gemoeid
'Julianascllool. Red.) tengevolge waar» zal zijn.
Ongetwijfeld zullen de betrokken
van nu twee afzonderlijke kleuter»
ouders bereid zijn in de kosten bij te
scholen zijn ontstaan.
Omtrent het verzoek is het oor» dragen, doch een dergelijke bijdrage
deel gevraagd van. de schoolopziener mag geen voorwaarde zijn voor deel»
van het kleuteronderwijs in de pro» name van het kind aan 'het onder»
zoek, aangezien het van belang is,
vincie Noordholland.
Genoemde schoolopziener geeft in dat zo mogelijk alle kinderen zich
WATERGETIJDEN
overweging de aanvraag in te willis aan de test onderwerpen.
HW LW HW LW
Strand gen.
Er werd bij een vorige gelegenheid
Maart
'
• berijdbaar
Het is thans nog niet mogelijk bij reeds op gewezen dat een uitgaaf uit
22
8.33 15.30 21.09 4.00 12.30*19.00 'benadering vast te stellen, welk be» de gemeentekas voor dit doel volko*
23
9.4216.3022.32 5.-30»
13:30» 20.30 drag de vereniging over 1953 nodig men gerechtvaardigd is.
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11.17 18.30-.-^•"--7;.00ai5.00*22.00 zal hebben.
Over een langere periode gezien
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0.12 7.00 12.53-20.'00-'4.00»11.00
Overeenkomstig het advies van de zullen de hiervoor bestede bedragen
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1.31 8.30 13.53 21.0Ö>"5.30»12.00 commissie van bijstand voor finan* tot grotere besparingen op de over»
27
2.15 9.00 14.28 21.30 6.30»12.30 ciën en 'het onderwijs stellen B. en hcidsuitgaven leiden. Een streven, dat
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2.5010.0015.0322.00 7.00=13.00 W. daarom thans vonr in principe er op gericht ie, een kind in de maat*
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn aan de Vereniging tot stichting en schappij daar terecht te doen komen
instandhouding v. Christelijke scho» waar het overeenkomstig zijn aanleg
(Adv.)
Ien op Hervormde grondslag over '53 en capaciteiten thuis hoort, zal-im»
een subsidie te verlenen voor haar mcrs de overheidsuitgaven voor het
200.000 B.B.-vrijwilligers
kleuterschool, overeenkomstig de onderwijs tenslotte voordelig be»
beschermen straks 10.000.000 voor
deze subsidiëring algemeen gel» invloeden.
Nederlanders ^
Doch afgezien hiervan zal 'de uit*
den de regelen.

vraagt subsidie

d&oJi de.

gaaf ook daarom volledig verant*
woord zijn, omdat zij wordt aange*
wend ter bekostiging van een middel
om het belang — en vooral het Ie*
vcnsgeluk — van het kind te dienen.

BURGERLIJKE STAND

voor de' openb. verg. v. d. gemeente*
raad op Dinsdag 24 Maart 1953, des
avonds 8 uur
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot het verlenen van
voorschotten op de kosten van in»
standhouding enz. van 'bijzondere
scholen aan de besturen van die
scholen.
3. Voorstel betreffende uitbrei*
ding van het psychologisch onder*
zoek van de leerlingen van het lager
onderwijs.
4. Voorstel tot het verlenen van
een erediet voor het volledig doen
uitwerken van het plan voor de bouw
van een ulo»school.
5. Voorstel tot erfpachtsuitgifle
van grond op het caravan*terrein.
6. Voorstel tot net -verlenen van
een aanvullend erediet voor het her»
stel van stormschade aan de zeereep
tussen paviljoen Kiefer en de van
Galenstraat.
, •
7. Voorstel tot het — in principe
— verlenen van subsidie aan de ver»
eniging tot stichting en instandhou»
ding van Chr. scholen (op Herv.
grondslag) ten behoeve van haar
kleuterschool.
8. Voorstel tot het verlenen van
een credict voor het bestedingsklaar
maken van het plan tot herbouw van
het Zuiderbad.
9. Voorstel tot erfpachtsuitgifte
van grond enz bij het perceel Halte»
straat 14.
10. Voorstel tot verkoop van bouw»
terrein nabij de Oosterparkstraat aan
de N .V. Bouwkas Noord*Nederland*
se gemeenten.
11. Rondvraag.

. 13 t/m 19 Maart 1953
GEBOREN: Lucas Cornelis, z.v. J.
van Bogget en A. van der Mije; Ja»
cob,
J. Hoonhout en S. M. Ko*
ning; Neeltje Jacoba, d.v. P. J. Veen»
man en L. W. G. Koper, Albert Jan,
z. v. R. G. Bannink en E. Balog.
(Adv.)
ONDERTROUWD: O. C. Paap en
G. F. ter Haak, T. Vink en C. M. Gevestigd in HOTEL BODAMèR
Drommel; W. Jansen en A. Hoogen* Salon voor Manicure,
dijk; E. Duyts en J. Bouffant.
OVERLEDEN: A. Drukker, oud Algehele voetverzorging
58 jaar, echtgenote van R. J. Rodri* onder med. toez. Gediplomeerd.
Hogeweg 42. Telef. 2313
gues Pereira.

Eén jaar Ned. Chr. Vrouwenbond in Zandvoort
Vrijdag 13 Maart hield de afdeling lachen is.
Zandvoort van de N.C.V.B, haar
De eerste jaarvergadering laat 'n
eerste jaarvergadering. 50 dames wa* goede herinnering achter; met nieu»
ircn aanwezig. Daar de presidente, we moed gaat de afdeling Zandvoort
mevr. Wesselius, door ziekte vcrhin* van de N.C.V.B, haar tweede ver»
derd wat,, werd de vergadering geleid enigingsjaar in.
door de secretaresse.
Na opening der vergadering werd
verslag uitgebracht door secretaresse
Toezegging van beroep op
en penningmeesteresse.
Uit 't verslag der secretaresse Ds van Krugten te Soest
bleek, dat er ccn opgewekt leven in
Door de Kerkeraad van de Ned.
de afdeling heerst: 't ledental groeide
van 32 tot 66. De vergaderingen, die Herv. Gemeente werd Woensdag»
in 't afgelopen jaar gehouden werden, avond, nadat door de „hoorcommis»
werden gemiddeld door 40 leden be» sie" diverse predikanten in de afgelo»
zocht. De penningmeesteresse, mevr. pen weken werden beluisterd, beslo*
M. v.d. Mijesv.d. Zee, bracht het fi» ten een toezegging van beroep te
nanciële verslag uit. Hoewel in 'n pas doen op Ds D. van Krugten te Soest.
Ds van Krugten werd geboren in
opgerichte vereniging de geldelijke
toestand meestal enige zorg baart, 1912 en werd op 30 Maart 1941 pre*
hoorde men hier een optimistisch ge* dikant te Asten, welke plaats hij in
luid. De kas sluit met 'n, zij 't dan 1944 verwisselde voor Almkerk in de
ook klein, voordelig slado. Een woord Biesbosch.
Op 12 Januari 1947 werd hij te
van hartelijke dank werd tot de pen»
ningmeestcresse gericht, voor de ac» Soest bevestigd. In deze laatste ge*
curatc wijze, waarop zij de kas be» mcente staan drie predikanten.
Ds van Krugten kreeg de afgelopen
lieerde.
Na de behandeling van enkele in* jaren talloze beroepen welke hij
gekomen stukken (er was o.a. een ge* steeds afwees, laatstelijk naar Zwolle
De termijn waarbinnen Ds van
lukwens binnengekomen van de Chr.
Krugten over het op hem naar Zand*
Besturenbond) werd gepauzeerd.
Na de pauze volgde 't gezellige voort gedane beroep moet beslissen
'
'
deel van de avond, dat verzorgd werd is drie weken.
door de heren H. den Duijn en O.
Collée. Alles te noemen, wat ten to*
(Adv.)
ncle gevoerd werd, is ondoenlijk. La* Vrij zijn, dat is: ;
ten wij volstaan met te neggen, dat
't „af" was en dat er hartelijk ge* vrijwilliger willen zijn

Bilbolbestrijtling of
Bijbelversproitiing?
Ds Straatsma voor het Bijbelgenootschap.
Het Ned. Bijbelgenootschap belegde geschiedenis, waaruit z.i. bleek dat
"Woensdag j.l. een bijeenkomst in de de Christelijke Kerk altijd omwille
van het Geloof vervolgd en gehaat
Gereformeerde kerk, welke een be* is.
Onder Keizer Diocletianus ten tij*
vredigend aantal belangstellenden de van de eerste Christen*vcrvolgin*
trok. De in (Zandvoort niet onbeken» gen, tijdens de Contra«reformatie een
de predikant, Ds A. K.' Straatsma te stukje strijd in Stiermarken, waar de
de boeren voor de keus
Den&.Haag hield een propagandist!» Jezuïeten
plaatsten: 'Het Geloof afzweren en je
sche causerie over bovengenoemd on» Luther*bijbel afgeven óf het land uit.
derwerp. Zijn inleiding werd vooraf Vervolgens haalde spreker de aanval*
In door een kort openingswoord len op de Christelijke Gemeente aan,
door. ds E. Saraber, die de aansvezi» die werden gedaan door de Franse
schrijver Voltaire en later door de
gen" opwekte medewerking te geven Godlozenbewegmg in Sovjet*Rusland.
aan 'het Bijbelgenootschap, dat thans Dit alles is Bijbelbestrijding, zo zeide
spreker.
in Zandvoort 194 leden telt.
Hiertegenover staat de taak tot het
iHe"t gemengd koor „Laus Deo1'
zong hierna enige geestelijke liederen, verspreiden van de Bijbel, opdat deze
Ds 'Straatsma verhaalde in korte niet alleen een bezit blijve van de
trekken de geschiedenis van de Pro» rijken (zoals vroeger het geval was)
feetiiJeremia, die van God het bevel De Bijbel verhaalt de grote werken
kreeg zijn profetieën op te schrijven. Gods en het is een levcnsrichting van
Jeremia deed dit en liet zijn woorden de christelijke Gemeente, het Woord
voorlezen in de tempel door zijn ge» Gods te verspreiden en uit te dragen
heimschrijver Baruch. In deze profe» over heel de wereld. Dit nu beoogt
tieën hekelde Jeremia de lichtzinnig» het Nederl. Bijbelgenootschap ondej
heid_van het volk van Ju da, dat ge» de leuze: Schrijf op — vermeerder
regeêrd werd door de slechte vorst — geef door!
Na afloop van deze openbare bij*
Joja'kim. Koning Jojakim liet zich
ook de profetieën voorlezen, doch hij eenkomst 'had in de consistoriekamer
sneed 'het boek in stukken en wierp een huishoudelijke vergadering van
het in het vuur. Tegen Jeremia vaar* het genootschap plaats.
digde de koning een bevel tot gevan»
(Adv.)
genneming uit, doch de Profeet had
-zich buiten bereik van zijn vervol» De B.B. maakt bescherming
gers gesteld.
,Het heeft in de geschiedenis van mogelijk als U meedoet. Nu!
de Christelijke Kerk niet' aan Joja»
kims ontbroken en spr. vermeldde
enkele feiten uit het verloop van die

Bevolking van Zandvoort

Woensdagavond werd. in café Bluijs
aan de Bureweg 'het 25*jarig bestaan
van afdeling 'Zandvoort van „Ons Be»
lang" gevierd. Namens het hoofdbe*
stuur waren aanwezig 'de Jieer Kick»
hefer en Hermans.
Daar de heer J. H. Bluijs mede zijn
25»jarig bestuurslidmaatschap als pen»
ningmeester vierde werd hij eerst toe»
gesproken door de voowitter, de heer
L. J. Rinkel en na afhandeling van
een aantal agendapunten door de.
bondsvoorzitter, de 'heer Kickhefer,
die de jubilaris een gouden drdSg»
speld overhandigde. Hierna bleef 'nien
nog geruime tijd bijeen.

Gedurende Januari nam het bevol»
Poppenspel.
kingscijfer af van 11,563 tot 11.512.
In 'Februari echter steeg het aantal Hoera! De Yanks hebben weer eens
inwoners wederom. Op 28 Februari een atoom»geval tot ontploffing ge*
bedroeg het 11.568.
bracht. Dit keer was de Yucca*woes*
tijn in de staat Nevada. de plaats des
onheus. Sedert Hiroshima en Naga*
Leerlingen uitvoering
saki zijn er al een paar „experimen*
e balletsleerhngen van mevr. Lily tele ontploffingen" geweest zo hier en
rgodct gaven Dinsdagavond j.l. in daar. En Momus meent te geloven
Zomerlust een uitvoering, die eigen» dat er veel van geleerd is. Al explo*
lijk reeds eerder /ou plaatsvinden derend komen we steeds dichter bij
maar door tegenslagen moest worden het neusje van de zalm van de- we* .
uitgesteld.
tenschap en de beschaving te staan.
Natuurlijk mag er niet al te veel
Het is betrekkelijk moeilijk een
maatstaf — en zeker wanneer die gezegd worden over dergelijke proef*
moet worden ontleend aan choreo» nemingen, want de vijand is ook niet
grafische wetten — toe te passen.
op z'n achterhoofd gevallen. Ma'ar
Er waren enkele aantrekkelijke helemaal zwijgen kunnen ze toch niet
nummers (Tarantella, van 'n Sneeuw» over deze attracties en nu ook zijn
pop en een ,mooi meiske'). Maar over er verschillende belangrijke , jnede*
het algemeen kon men aan een in* delingen gedaan, die tot "nadenken
druk van een zekere slordigheid toch stemmen. (Als 't ten minste de moei»
niet ontkomen.
te nog loont ergens over na te den*
Nu lijkt het ons ongetwijfeld een ken in dit verband).
Het moet voor de duizend soldaten
razend moeilijke opgave om met kin*
deren van verschillende aanleg — de en de twintig journalisten een on»
één bovendien wat moediger dan de eindig zalig idee geweest zijn, "deze
ander — een smetteloze prestatie c.q. keer dichter bij de ontploffingshaard
te hebben gebivakeerd dan sinds het
demonstratie te leveren.
Gelukkiger had het ons zeker wél opruimen van Hiroshima het geval
geleken wanneer de uitvoering /ich is geweest. Die kerels lagen 'maar
beperkt had tot het optreden van liefst op 3 km afstand in anderhalve
kinderen. Dingen die men bij hen meter diepe loopgraven. Zij waren
zonder moeite en graag xelfs over het ongedeerd. Alleen een beetje door
hoofd ziet worden van volwassenen elkaar geschud en wat stof in hun
ogen. Nou j a . . . .
moeilijk aanvaardbaar.
L.
''Persberichten weten te melden dat
het deze keer ook niet een wapen i.s
Een smakelijk en voedzaam geweest
in de gebruikelijke zin. Grap*
Paasmenu
jassen noemen het atoomprojecticl
Onder auspiciën van de Vrouwen nu al weer „Het Ding". Maar Momus
Contact Commissie werd Dinsdag» wil er liever geen grapjes over ma*
avond in het gebouwtje van het gas* ken, want die kerels in de loopgravcn
bedrijf aan de Tolweg weer een /o hebben vijf minuten in doodsangst,
langzamerhand befaamd geworden met hun ,hoofd stijf tegen de grond
kookavond georganiseerd, die door 'n gedrukt, gelegen. In ieder "geval was
't geen wapen — laten we, zeggen:
veertigtal dames werd bijgewoond.
Mej. C. Freni, kooklerares aan het geen wapen in de zin van de vuur*
gasbedrijf te Haarlem, besprak een wapen*wet. De Amerikanen hebben
aantal smakelijke en tjoedkope recep» er blijkbaar geen militair kleurtje aan
willen geven. Maar dan hadden ze
ten en gaf enige nuttige wenken.
Het ligt in de bedoeling op 'Dms» geen duizend soldaten, maar b.v.
dag 31 Maart wederom een kook* duizend kruideniers in de loopgraven
avond te beleggen waarop een uitge* moeten neer leggen.
Jiet 'Ding is ontploft op één 100=
breid Paasmenu zal worden bespro*
ken. Verwacht wordt dat voor deze meter hoge toren. Omdat de heren
laatste kookavond de belangstelling eens wilden zien hoe een stad of een
dorp zou reageren op een atoom*ex*
zeer groot zal zijn.
G.H.
plosie, bouwden ze twee 'huizen in de
nabijheid van de toren, zetten een
Lezing over Kerk en Wereld stuk
of .veertig auto's in de omge*
Donderdag 26 Maart spreekt mej. ving, brachten wat dieren in de geva*
Ds Broekman van het opleidingscen* ren/ône en. ... bevolkten de huizen
trum der Ned. Herv. Kerk ,üe Horst' met
poppen! Poppen aan de kor»
te Driebergen over ,Kerk en Wereld'. fietafel en- poppen in een schuilkel*
Deze lezing wordt gehouden voor de der.
Ned. Prot. Bond in de Brugstraat.
En hiermede meenden de slimmerds
voldaan .te hebben aan de eisen, die
Jaarvergadering Vara
men kan stellen aan een dorp of een
Dinsdagavond werd in „Ons Ge* stad.
Aan de hand .van Idej resultaten wil
bouw'' de jaarvergadering va'n de men
nagaan hoe mens, dier en
plaatselijke afdeling van de V.A.R.A. stad 'tnubeste
beschermd kunnen wor*
gehouden. Uit het jaarverslag van de den tegen atoom*aanvallen.
'_
secretaris bleek dat het ledental in
\Vaaruit Momus" de gevolgtrekking
een jaar van 512 'tot 576 was geste* maakt
dat hier toch eigenlijk wel
gen.
sprake geweest moet zijn "van een
De -aftredende bestuursleden L. H. wapen.
•Cohen, P. E. Keur en L. Citroen wer* ,'Het -vervelende is dat - oorlogen
den bij acclamatie herkozen. In de doorgaans niet gevoerd worden tus*
kascommissic werden benoemd de sén
poppen. De poppen, die aan de
heren P. Aay en 'C. Paap.
koffietafel zaten en hun broeders en
zusters in de schuilkelder waren na
SCHAAKNlEUWS!
veni „de
aanval" nog even zwijgzaam als
iHet tweede tiental heeft de Bonds*. daar voor. De doodsoorzaak kon niet
competitie beëindigd met een mooie
woiden vastgesteld.
/
overwinning op „Pat*Mat" (óVs'S1/»)
Als ze dan toch met poppen expe*
Voor de eigen competitie werden rimenteren, kunnen 'ze — wat Mo»
twee wedstrijden gespeeld.
mus betreft — in plaats van atoom*
A. Bais=F. de Jong, afgebr.
dingen wel klapsigaren nemen.
Giskes*Kramer, 1*0.
Die zijn nog leuk ook.
A.s. Donderdag speelt het eerste
MOMUS
tiental tegen „'Het 'Oude Slot".
Wil het kampioenschap behaald
worden dan moet men deze wed*
(Adv.)
strijd winnen.
Wees voorbereid te allen tijd!

Poppenkast voorstelling
voor Beurzen open en ...
dijken dicht
Een door vier jeugdige inwoners van
Zandvoort n.l. Wim Kok (12), Rien
Kok (11), Anton Koper (9) en 'Franz
'R. Pesch (13 jaar), in het gebouw van
de Chr. Kleuterschool a.d. Brederode*
straat, georganiseerde Poppenkast*
voorstelling op Woensdagmiddag j.l.
had zo'n enorme toeloop van kinde*
ren, dat Mej. Maartje Koper, die be»
langeloos haar medewerking verleen»
de, genoodzaakt was twee voorstellin*
gen te geven. De opbrengst van de
entreegelden, in totaal ƒ 39,70, zal in
het geheel worden afgedragen aan
„Beurzen Open
Dijken Dicht.
Hulde aan de jeugdige maar voort*
varende organisatoren van deze voor*
stellingen.

Nieuws van Flora, Lichtstad
en Keukenhof

(Adv.)
B.B. heeft U nu nodig

GESPREK.
'Het zijn niet alleen de heren De
Jong en Elffers die serieuze discus»
sies , hpuden over onderwerpen als
Het Vrijzinnig Protestantisme en het
Humanisme.
Met opzet zeg ik „se*
neus1" want „loodzwaar" veroorzaakt
misschien weer een hele polemiek en
er is niets waar ik zo van ijs als van
een open brief. Dit laatste terzijde
natuurlijk, maar in ieder geval weet
U dit dan vast.
In onze tuin plegen kindertjes vansallesgezindten zoals dat heet, één*
drachtig en helaas ook vaak twintig*
drachtig hun zorgeloos kleuterbestaan
te beleven als Indiaan en Rovcr»in»
heWbos: zorgeloos, ja dat dacht U.
'Hele zwaarwichtige onderwerpen
worden soms behandeld, -wanneer zij
zijn; gezeten op driewielertjes of vlie»
gende hollanders:
—' Paultje, ik mag niet meer met
je spelen van me vader.
— Hiero, je vader is geeneens de
baas over deze tuin, dit is Jantje zijn
tuin.
— Maar op straat mag ik ook niet
met' je spelen van me vader.
— Haha, op de straat 'heb je vader
•helemaal niks te zeggen, daar is de
plietsie lekker de baas.
—' Nou, en mijn Oome, die is zelf
plietsie, dus die is op straat de baas
over jouw vader.
'n Denkend zwijgen ontstaat. Politie*
agenten in, de, familie zijn altijd strui*
kelblokken in de conversatie. De stil»
te duurt echter"slechts kort:
— O, maar plietsies zijn niet de
baas over de hele wereld, weet je wie
de baas is over de hele wereld, Sin»
terklaas.
— IHiero, nee hbo'r, "Sinterklaas is
over Spanje de baas, maar' God is
de baas
over de hele wereld.
—! Nietes, de gemeente is over al*
les de baas, God bestaat niet.
-' Wel, verdomme, God bestaat
wél, ik weet het zelf, en hij ziet alles.
Ja en hij hoort ook alles, roep ik
uit de keuken. Het kleine sprekertje
stokt even. Niet lang:
—' Nou en hij woont in de hemel.
—' Ons hondje is nou ook in de
hemel, die is bij mijn Oma die dood
is , maar ik 'heb nog een Oma, maar
die is nog niet dood.
— Ze kan best gauw dood gaan,
Oma's zijn altijd oud.
— .Oiize Oma is nog lang niet oud
genoeg; als je héél erg oud ben ga je
pas dood.
Juist- passeert een eerzame grijs»
aard :— met een wandelstok — ons
tuintje'. Alle 'hoofdjes richten zich op:
— O, kijk daar is! Dié meneer is
al ou£@-Ze kijken de brave man met
ontzag en zelfs een tikje afgunst na.
En er:is er eentje, die zegt wat ze
allemaal 'denken:
— 'Nou kan hij nog 'het eerst met
ons hondje in de hemel spelen!
Twee minuten later rennen ze weer
als Indianen door de .straat.
(Zorgeloos? Nee, toch niet hele»
maal!
•
NEEL.

De Lichtstad.
De Flora.
De Flora 1953 in het Wandelbos Vrijdagavond 13 Maart te S mir paf
„Groenendaal" te Heemstede is sinds de burgemeester van Haarlem, Mr
14 Maart voor het publiek geopend P. O. F. M. Cremers doorat afschie*
en biedt een grootse, zeer verzorgde ten van een lichtbom op de Grote
Markt 't sein om de duizenden lich*
aanblik.
De tuinen, temidden waarvan de ten en lichtjes in de Spaarnestad te
mooie, witte gebouwen liggen be* ontsteken, die tot 14 Mei iedere
slaan 'n grote uitgestrektheid onder* avond zullen branden.
Een feestelijke indruk maken de
broken door fonteinen, smaakvolle
waterpartijen en rustieke bruggetjes. vele verlichte vlaggen op het Sta*
Toch is er buiten, op dit moment tionsplem.
Ook willen we gaarne uw aandacht
nog niet veel boven de grond, alleen
de crocussen met op een beschutte vestigen op het Bakenessetorentje en
plek hier en daar een bloeiend hees* de ophaalbrug over het Spaarne.
De 'vele geïllumineerde oude gevels
tertje.
Ieder,kwartier speelt het- carrillon en de straatverlichting zijn zo mooi,
uit de witte klokketoren_zijn aardig .dat._een tocht naar deze Lichtstad
alleszins de moeite waard is.
wijs j c'.
~
De enorme Bloémenhal in het
hoofdgebouw is weljhet voornaamste Nationale Bloemententoonstelling
punt van de 'Flora, j
Een schat van bloemen wordt daar „Keukenhof"
tentoongesteld, die een haast bedwel»
Donderdagmiddag 19 Maart opende
mende geur verspreiden.
Een aardige attractie is de minia* Minister*President 'Dr W. Drees het
tuur bloemenveiling waar op gezette vierde tentoonstellingsjaar van de
tijden snijbloemen woiden geveild op Nationale Bloemententoonstelling
dezelfde manier als jin het grote vei* „Keukenhof".
Er zijn dit" jaar op „Keukenhof"
linggebouw te Aalsmeer. Het publiek
enige ingrijpende veranderingen aan*
is hier de koper. i
Verder is nog het, Regeringspavil* gebracht. De ingang is verplaatst en
Ion zeer interessant» waar men een is thans recht tegenover het parkeer»
beknopt overzicht krijgt van de ge* terrein. Daardoor is aan de westzijde
een geheel nieuwe aanleg ontstaan
schiedcnis der bloenibollencultuur.
Als het weer goed blijft zullen bin* die zeer geslaagd genoemd mag wor»
nen 14 dagen de meeste perken met den. Ook het restaurant is veranderd
hyacinthen en vroege tulpen in bloei en verbeterd door de aanbouw van
staan, wat een schitterend gezicht twee vleugels.
Overal wordt men getroffen door
zal opleveren.
de schoonheid van dit voormalige
(Tot onze spijt waren wij niet in jachtgebied van Jacoba van Beieren.
Het tentoonstellingselement, dat
staat om onze lezers een verslag te
leveren van de opening van de Flora vaak wat kermisac'htig 'aandoet ont»'
door H.M. de Koningin. De organisa* breekt hier volkomen.
De attracties die er zijn, tasten het
foren van de' Flora [hebben bij deze
gelegenheid
zonder
voorafgaande karakter van Keukenhof in het ge*
waarschuwing de toegang tot het rer* heel niet aan.
Dit natuurmonument, gespaard te*
rein aan de Nieuwsbladpers, waar:
onder ook ons blad ressorteert, onf* midden van de ontboste vlakten van
zegd (hoewel deze pers wél aan de de bloembollenstreek, straalt schoon*
voorafgaande persconferenties had heid en rust uit. 'Deze beide factoren
zijn het, die zo velen steeds weer
deelgenomen).
,
Ondanks dit hoogst ongebruikelijke naar dit prachtige, eeuwenoude park
optreden dat terechl enige beroering trekken.
Zegge en schrijve 10.000.000 bollen
heeft gewekt (men schijnt trouwens
ook de grote binneni en buitenlandse werden in de Keukenhof geplant. In
bladen tegen zich ingenomen te heb: samenwerking met de Stichting
ben) wilden we zeker niet nalaten „Kunst en Gezin" te Den Haag zul*
een indruk te geven" van deze Flora: len ook dit jaar weer vele beeldgroe*
tentoonstelling, die op zichzelf mag: pen worden tentoongesteld.
nifiek blijkt te zijn. Red.)
G.H.

8

Verkoop grond

Inlichtingen en aanmeldingsformu»
heren verkrijgbaar ten Raadhuize, af»
deling Bevolking; bij de Blokhoofden
Bescherming Bevolking: D. Berkhout,
Swaluëstraat 41; ,Hi J. Koning, Hal»
testraat 62; F. J. H. Kappelhof, van
Kinsbergenstraat 12; \V. A. de Jong,
Kostvetlorenstraat 35; W. Dorsman,
Hogeweg 52; J. J. van Sluisdam, Bre*
derodestraat 48; 'P. Korstenbroek,
Zandvoortselaan
246; F. de Jong,
(Adv.)
Zandvoortsclaan 226 en bij 't Hoofd
Als de schoonmaak Zelfbescherming, M. Doornekamp,
<
uw handen onooglijk maakt, PUROL Regentesseweg 9.
maakt ze weer spoediq gaaf en zacht.
Doos 41*80 cent.

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen

De avontuurlijke rois
2000
2403
3043,
2100

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)

2345 Gern. Secretarie
,.,
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadliulsplein
2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
,fünstrjjkerü, J. H. G. Weenink,

i
Pakyeldstraat 30 a 'c '• v.
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse; - laan 7
• • \.-,„_ %
2135 Zandvoortse Courant, .Gerten-

;
2424
>
2975

' bachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko".< - . ,
Oranjestraat en. Stationsplein
.Joh. Sqtsma's Leesbibliotheek
'*jjöe Opbouw", Tollensstraat 47.
2254 Slijterij tefferts, Zeestraat 44

,

Onbetwist de beste tandpasta

Meld U nu voor de B.B.

Bij het college van 'B. en W. zijn 2
verzoeken binnen gekomen voor het
kopen van een perceeltje grond aan
de Oosterparkstraat.
Het ene verzoek is afkomstig van
N.V. Bouwkas ten'behoeve van twee
bouwspaarders, aan welke instelling
de Gemeente deze grond voor f 6,—
per m" wil verkopen.

(Adv.)
daar p r a t e n w e niet m e e r o v e r :

Mensen en zaken

25-jarig bestaan

59. JRaaf's schatkamer werd binnengedrongen en
toen waren meteen veel duistere diefstallen van de
laatste jaren opgehelderd. Maar de verontwaardi*
gin'g van de aanvoerder bereikte het toppunt, 'toen
fiet halssnoer van de koningin uit het kistje te voor*
schijn kwam.

60. „Dit alleen kost je levenslang",,riep hij de ont»
stelde Raaf toe. En met de gevan'gerie in hun midden
vertrok de troep ijlings weer naar 'het paleis.

SvV. (Advertentie)
kornen* yroé'g' in 'b vo'ot-jcïar''

0>

-"---'L';: J V S P R U T O l*

ZONDAGSDIENST
FAMILIEBERICHTEN
Van Zaterdagmiddag l uur '-t~m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon en ons
spoedgevallen s.v.p.).
broertje
'
DOKTOREN:
TOM
Dr H. K. van Es, Kostverlorcn»
/. van den Bos
straat 4. Telef. 2058.
H. A. van den BossKramer
WIJKZUSTER:
Jan
,
ZT S. M., de Wilde, Haarlemmer*
Kees
'
straat 7, telefoon 2720.
Annemieke
Zand voort, 18 Maart 1953
\Vesterparkstraat 21
PREDIK.BEURTEN
Tijdelijk adres:
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Diaconessenhuis, Haarlem
Zondag 22 Maart
10 uur: 'Ds E. Saraber Jr. Bevesti»
Met grote vreugde geven wij kennis
ging van lidmaten.
van de geboorte van ons zoontje en
7 uur: Ds C. de Ru.
broertje

Ned. Protestantenbond, Brugstraal 15
Zondag 22 Maart
10.30 uur: Ds L. 'H. Ruitenbcrg, te
Den Haag.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 22 Maart
10 uur: Ds A. de Ruiter.
5 uur: Ds A. de Ruiter.

ALEX EDWIN
./. ]rerzijlbergen
J. VerzijlbergemDees
Freddy

Zandvoort, 19 Maart 1953
Oobterparkstraat 5a

Algemene kennisgeving
Znd. 7 Verloofd:

P. WEDMAN
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
'
en
I. H. DUENK
Dinsdag 24 Maart
8 uur: Samenkomst in „Ons 'Iluis". Zandvoort, Van Speijkstraat 14
Spr. J. Dammuller, evangelist te Loenen, Hoofdweg 44
Alkmaar.
Ie Paasdag 3953
Receptie
van 2*4 uur te Zandvoort.
Zondag 22 Maart 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 402 meter) door Dr A. L.
Constandse van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „De humanise» Huwelijksvoltrekking bij volmacht:
ring der Gemeenschap".
MARTEN' CORNELIS WEDMAN
en
ELISABETH PRIESSE
Tijdelijke aanbieding
Willemstad, Curacao
Regenjassen stomen f 3:65
A'dam»W., Jan v. Galenstraat 67=1
Krocht 27 a
Toekomstig adres:
Tel. 2653
Willemstad»Curacao, Vliegveld Hato

LenÉ&fee&t 1953

JOOP BLUI.IS
en
ADA VAN DER MEIJ
[hebben het genoegen U kennis te
geven van hun voorgenomen huwe»
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op Donderdag 9 April
a.s. om 10.30 uur ten Raadhuizc te
Zandvoort.
Zandvoort, 'Maart 1953
Zeestraat 46
Haltestraat 65 i
,. Receptie:
Donderdag 9 April van 2.30*4.30
Toekomstig adres:
Groen van Prinstererstraat 25,
Amsterdam»West.
Algemene kennisgeving.
t

Voorzien van de Genademid»
delen der H.Kerk overleed, ge»
heel onverwacht, tot onze die»
pe droefheid op 66=jarige leef»
tijd onze innig geliefde zorg»
7ame man en vader
WILHELMUS JOSEPHUS
APOL
echtgen. van Jeannettc Wil»
heimina Maria Brugman.

Dinsdag 24 Maart 8 uur: idem.
Woensdag 25 Maart 8 uur: idem.
Donderdag 26 Maart 8 uur film: „De
Rode Aarde".
Zondagmiddag 22 Maart 2.30 u. film:
„Het Mysterie".
Andere attracties en
nuttigheden
Maandag 23 Maart 8 uur: Dr Baruch
spreekt over „Mod, Geneeswijze"
in ;,Ons Huis" voor het I.v.A.Ö.
Woensdag 25 Maart 8 uur: Dr D. H.
Prins spreekt over „De zin van het
leven" in Hotel Keur voor het Hu»
manistisch Verbond.
Donderdag 26 Maart 2 uur: Vrouwen»
middag N.PjB. Spr. mej. Ds Broek»
man over „Kerk en Wereld" in geb.
Brugstraat 15
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 21 Maart S uur: De Neder*
landse Comedie mct:Welkom thuis,
Helena.
Zondag 22 Maart, 8 uur: idem.

telef. 2062
VRAAGT bij particulieren
van half Juli tot l September
GOEDE SLAAPKAMERS in
de omgeving van de water»
toren.

Hotel
C. KEUR
telef. 2023
VRAAGT bij particulieren
van half Juli tot l September
GOEiDE SLAAPKAMERS in
de omgeving van de Zeestraat.
Beide huizen zijn genegen de
aan te gane overeenkomsten
contractueel va.st te leggen.

Te koop: 2 PERCELEN op
goede st. waarv. l perc. per
l Sept. te betrekken is. Gr.
hypotheek beschikb. Br. no.
2203 bur. Z. Crt.
Enige PERCELEN
TE KOOP
Dadelijk te aanv. Hypoth.
beschikbaar.
Nieuwe Flats te koop

f

18.50

LASTINA», KEEP»UP» en IDUNA»BUSTE>HOUDERS
in alle modellen
•HERENOVERiHEMDEN, JONGENSBLOUSES, BRETELROKJES,
DELANA BRETELBROEKJES.TWEKA 'BLAZERS enz. en/.
MEISJES PYAMA'S, schattig model
vanaf f 3.75
met kleine stijging per maat.
Komf U eens kijken. Het verplicht U tot niets!
Een Franse DAMES PULLOVER, 3/4 mouw met „Trubenijs"
boordje, in vele mooie kleuren en dessins

f

6.40

Een Schlagerü

Textiel- en Confectie Magazijn

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TEL. 2087
Voordelig, gewaarborgde kwaliteiten
Eens klant....
en steeds op allerlei gebied de nieuwblijft klant.... t
s te snufjes.

TWEE MAAL PER WEEK
brengt de
Zandvoortse Courant
U al het plaatselijk nieuws!

f. H*
WEEK-AGENDA

Maandag 23 Maart 8 u.: film „Grens=
incident".

Stuk voor stuk snufjes en toonaangevend vanaf

Zandvoort:
J. W. -M. Apol»Brugman
E. F. W. Apol
Zandvoort, 19 Maart 1953
Brederodestraat 49
De H.H. Uitvaartdiensten zul»
len plaats hebben Maandag 23
Maart a.s. in de Parochiekerk
van St. Agatha. De gelezen H.
Mis om 7.45 u., de plechtige
gezongen H.'Mis van Requiem
te 9.30 u., waarna de begrafenis
op het R.K. Kerkhof aldaar.
Geen bloemen.
Gaarne H.H. Missen.

Een practisch huishoud»apparaat is de CENTRIFUGE,
uw was winddroog in 3 min
ƒ 251,— of ƒ- 3,50 p.w."
WASMACHINE A.E.G
ƒ 330- of ƒ 20,= p.m.
STOFZUIGERS, diverse merken
vanaf ƒ 2,- p.w.
PHILIPS AUTO RADIO, een nieuw apparaat in Uw nieuwe wagen
vanaf f 278,- of ƒ 16,55 p.m.
PHILIPS RADIO met klankkleurregelaar vanaf ƒ 198,- of ƒ 11,90 p.m.
Wist U, dat gramofoonmuziek zo mooi klinkt op Uw eigen radio met
PHILIPS PICK»UP op standaard
ƒ 98,- of ƒ 1,25 p.w. H.H. Strandpachters
PHILIPS PLATENWISSELAAR op standaard, ƒ 220- of ƒ 13,25 p.m. partij NIEUWE TEGELS
TELEVISIE
TE KOOP a ƒ 0,33 per st.
J Paap, B. Engelbertsstr. 36
PHILIPS TELEVISIE
van ƒ 495,-, ƒ 697-, f 1095 en hoger
Binnenkort diverse extra uitzendingen; Belangrijke interlandwedstrijden,
VACANTIE»ADRESSEN
/oals Tennis, Zwemmen, Korfbal, Hockey, enz.
GEVRAAGD. Inschrijfkos»
U kunt alles zien in Uw eigen gemakkelijke stoel!
ten ƒ 2,50 v. seiz. 1953.
Voll. inl. aan Warburg's
Komt U eens kijken en luisteren?
Boekh., Overtoom 66, Am*
— „.u. Wij j regelen op pnettigewijze.de betaling met
s'tcrdam.
Ook voor reparatie
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
Leraar geeft
RADIO
Kostverlorenstraat 7
GITAAR», ACCORDEON»
TELEVISIE
Telef. 2534
en BANJO»LES. Club en
HLECTRA,
privé. Br. 2201 bur. <Z. Crt.
/lang. l p. VOETBALSOH.
m. 5, z.g.a.n. Kostverloren»
straat 112.
Monopole
Te koop gevraagd:
Vrijdag 20 Maart S uur film: „Men»
EEN HUIS
sen , dic^men schuwt''. •
Te betrekken over plm. 4
md.) in de prijs van f 20.000
Zaterdag 21 Maart 8 uur: idem.
tot ƒ 25.000,—. Vestigings»
verg. aanw. Br. no. 2202
Zondag 22 Maart 8 uur: idem.
bur. Zandv. Crt.

Wilt U voor het komende seizoen spoedig klaar zijn, knap
dan voor de Paasdagen Uw vensters op.
Koopt een nieuw Gordijntje!
De ramen zijn de ogen van Uw huis
Wij brengen een prachtige collectie Vitrages!
r
ETAMINE, 80 cm breed
69 et per meter
Ken mooie sterke MARQUISETTE
80 et per meter
„SWAN" VITRAGES, 90 cm breed een lust voor de ogen
in diverse prijzen
vanaf ƒ 1,40 per meter
STOFFEN, 100 % Nylon, 90 cm breed
ƒ 6,75 per meter'
„EVERGLA'ZE", de dracht in heel de wereld, kreukt niet en
behoeft niet gestreken te worden, de beste kwaliteit in
diverse kleuren, 95 cm breed
ƒ 3,95 per meter ,
De nieuwste dessins in zware VISTRA'S, 80 cm breed
ƒ 2,45 per meter
„GAMY" en „BESTWILL"»ruiten resp. ƒ 5.95 en ƒ 4,95 p.m.
Een geheel nieuwe collectie in
Voor jaar s en Zomer japonnen

Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling
Maandag 23 Maart

Dr. Baruch
NED. PROT.BOND
Vereniging van Vrijz. Herv.
VROÜWENMIDDAG

spreekt over „MODERNE
om 8 uur in „Ons 'Huis.

GENEESWIJZE"
Toegang ƒ 0,50

Buitenkerkelijken van Zandvoort

op Donderdag 26 Maart om V^oor de Gemeenschap Zandvoort van 'het Humanis»,
2 uur in gebouw Brugstr. 15 isch Verbond spreekt op
Spr.: Me j. Ds Broekman
van „De Horst" te Orieber» Woensdag 25 Maart a.s., aanvang 8 uur
gen over „Kerk en Wereld" n Hotel Keur, Zeestraat, de heer dr D. H. Prins over
Ieder is welkom.
LOOPJONGEN gevraagd Bloemenhuis van der 'Meij,
Haltestraat 65.
HUISK. AMEUBLEMENT
eikenkleur op veren m. rug»
bekleding ƒ 145,» (nieuw)
uiterste prijs. Old finish
Clubstel, prima bekleding
ƒ 315,«. Te zien Antonie»
Str. 83 (waar de tram door»
*aat) bij Spaarnekerk, Haar»
em, Tel. 14228.

Werksters
gevraagd

voor hele en halve dagen.
Kiefer's Paviljoen, Noord»
Boulevard.

SKODA 1949

l

„DREEFSCHOOL"

DREEF 20 - TELEF. 12267 - HAARLEM

Chr. M.U.L.O.-SCHOOL
met drie» en vierjarige opleiding, gesplitst na
het eerste leerjaar.
Leerlingen voor de eerste klas moéten minstens
6 klassen ener L.S. met goed gevolg hebben
doorlopen.

INSCHRIJVING elke Donderdag van
4—5 uur 'bij het H. d. Sch.
F. VAN WOERDEN
Gevr. FLINKE WERKSTER
v, 2 ochtenden per week.
Iedere Vrijdag gekookt Tramstraat 11.
of gebakken mosselen
'ot 1.30 uur geopend

CAFÉ OOMSTEE

ALLERHANDE

Fa, A, v,d, Mije &, Zonen

Een doosje chocolade moccaboontjes
van 58 voor slechts 25 cent
bij aankoop van 250 gram koffie naar keuze
«««*««BgSÈ?8*9998*898^^

Hl

„De zin van het leven"

Te koop van eigenaar weg.
vertr. SKODA 1949 in z. g.
cond. Te bez. Garage Kooy»
TAPIJTEN
man, Brederodestraat 10.
Zaterdag (de gehele dag)
Te koop aangeb.: 4 CLUB» aanbieding van export»
Juli te aanvaarden.
FAUTEUILS en ANTIEKE partij, direct aan parti»
Makelaar W. PAAP KAST. Oosterparkstraat 49 culieren, tegen fabrieks» Ruim gesorteerde
Kostverlorcnstr. l, tel. 2965
prijzen
w.o. Wiltons,
waarde ƒ 120 voor ƒ 79,
Te koop: in g. st. verkerend Opl. PEDICUREWiltons, waarde
VOETKUNDE grote
RADIOTOESTEL (Philips)
160,» ^ voor ƒ 98,», M.
en HERENRIJWIEL.
60 et per 250 gram'
Spec. vakopleiding voor alg. ƒSmyrna's
waarde ƒ 145,»
Van Speijkstraat l zwart.
erkend diploma. Aanv. nieu- voor ƒ 89,50, extra grote
ALLEEN ZATERDAG
In Zandv. t.o. gevr. KLEIN \ve cursus l April. Inl. en maten, waarde ƒ 198,»
prosp.
Haarl.
Kweekschool,
voor
ƒ
125,».
PENSION of BEDRIJFJE. KI. Houtweg 39, Haarlem,
TAPIJTHANDEL
Br. no. 2204 bur. Z. Crt.
„MAKO" N.V.
Schoolplein 4 - Tel. 2467
tel. 17377.
Jansstraat 85, bij Grote
Gezond echtp., zakenl. z.z.
Markt, Haarlem.
INKOOP
g. gepl. als F1LIAALHOU»
van
DER of iets derg. Br. no.
2205 bur. Z. Crt.
antiquiteiten Safe „De Kroon"
Perzen, Meubelen,
B.z.a. d. vestiging in Zand» Kleden,
Gouden en Zilveren voor» Iedere Woensdag speciale
voort: SLAGER, dipl. S.V. werpen.
MOSSELENAVOND
O. en Middenst. Br. onder
no. 2206 bur. Zandv. Crt. Kerkstraat 13. Telef. 2288 tationsstraat 11. Tel. 3075

Geldig.tot en met Dinsdag a.s.

1

w
u
o

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver»
tentie in de
ZANDVOO'RTSE
COURANT
Uw advertentie im»
mers bereikt alle
groepen van Zand»
voorts beVolking !!!!

,\

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

:

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAE
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

De mooiste dessins vindt U in
onze Voorjaarscollectie
\V*c maken voor U een goed zittend Maatcosluum
Damesmantel en Mantelcostuum, Damespantalon enx.
ALLES MAATWERK

W. SLOOTHEER
.^Van het ijzeren corset A° 1550
*/tot de laatste creatie A° 1953
worden getoond op de

Wala Corsetshow
in de TUINZAAL

v.h.

KÖSTVERLORENSTRAAT 33

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarora bij ons inbinden.

GEM. CONCERTGEBOUW
MAANDAG EN DINSDAG
23 en 24 MAART A.S.

VRIJE TOEGANG.

RAI GEBOUW-AMSTERDAM van 20 t/m 29 MAART

FEESTELIJKE OPENING
Vrijdag 1 uur
Entree f 1.20 per pers. - Kinderen tot 1 4 jaar
f 0.60 incl. belasting.
De eersfe 250 bezoekers (siers) ontvangen een f raat souvenir l

Lange Begijnestraat 13, Haarlem.

's middags aanvang 2.30 uur
's avonds aanvang 8.00 uur.

huishoud beurs *

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l

Telefoon 2135

uitsluitend voor dames.

120 FRAAIE STANDS voor handel en
industrie met zeer gevarieerde demonstraties
van o.a. kantklossen door de fa. Maria van
Rompaey, Antwerpen,
grote huishoud-show door de fa. J. A. Kok,
de Clercqstraat 25, Amsterdam,
gasfornuizen en stofzuigers door de Gasspecialist, Ceintuurbaan 342, Amsterdam,
„het mes in de keuken" door de fa. Meyjes &
Höweler, Damrak 19-22, Amsterdam,
wasmachines door de fa. . Valks Handelsondern.. Ceintuurbaan 260, Amsterdam,
naaimachines, radio's, gram. en tape-recorders door de fa. Duyvené & Remmers,
1 e v. Swindenstraat 47-49, Amsterdam.

GRATIS
MODESHOW van N.V. Modemagarljnen B. J. Voss &
Zonen, Kalverstraat, Amsterdam.
FILMVOORSTELLINGEN 10 x per dag vertoning van
de Industriefilm „Onze Industrie voor U Mevrouw l"
In de speciale filmzaal.
VARIETEPROGRAMMA aangeboden door de AVRO
m m.v. Ensemble Frans Poptie met zang van Eddy
Chrlstiani, de Zaaiers o.l.v. Jos Cleber, de Holzhacker
Bub'n en vele andere bekende artlstcn.
CONFERENCE Frans Nienhuys.
SOUVENIRS: Op iedere 25 bezoekers wordt een
fraai souvenir uitgereikt, verder waardevolle cadeaux,
zoals Stofzuigers, Haarden, Wasmachines en verdere
huishoudelijke artikelen.

ffaar/em
Grote HoutstraatJIO
re/. 7O6O5

Grote Houtstr. 110, t.o. Cinema Palace, Haarlem.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVO ORTMEEUWE'N"
Zondag a.s. vindt de interlandwed»
strijd Nederland^Zwitserland plaats.
In verband hiermede is door de K.N.
VJB. slechts een 'beperkt inhaalpro»
gramma vastgesteld. Het Ie en 2e
elftal van Zandvoortmeeuwen zijn
echter vrij.
Voor de Haarlemse Voetbalbond
wordt vrijwel een volledig program»
ma afgewerkt.
'Ook a.s. Zaterdagmiddag spelen al
onze elftallen. 'Het Ie Zaterdagmid»
dagelftal zal zich bijzonder moeten
inspannen om uit "tegen Telefonia
succes te hebben.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
V.S.V. 4=Zandvoortm. 3
9.45 u.
'Bloemendaal 3* Zandv.m. 4 9.45 u.
V.V..B. 3=>Zandv.m. 5
9.45 u.
Zandv.m. 6=Hillegom 6
9.45 u.
T.H.B. ôsZandv.m. 7
9.45 u.
Ripperda a=Zandvm. jun. a uitgest.
Hillegom bsZandV.m. jun. b 9.45 u.
Programma Zaterdag 21 Maart a.s.
Telefonia l=Zandv.m. l
4.15 u.
S.V.J. 3=Zandv.m. 2
3 u.
Zandv.m. adsp. a.»Haarlem a 4 u.
Zandv.m. adsp. bsHaarlem b 4 u.
Zandv.m. adsp. c=)Haarlem e 3 u.
Zandv.m. adsp. dsHaarlem g 3 u.

R.K.S.V. „T.Z.B."
Programma voor Zondag a.s.:
12 uur
'E.'H.S. 2=T.<Z.B. l
2 uur
D.I.O.S. jun. a=T.Z.B. a
Zaterdagmiddag:
O.G. adsp. b=T.'Z.B. a
3 uur
D.S.O.V. adsp. a=T.Z.B. b
4 urnDe stand in de H.V.B. 3 a is momen*
teel:
11 8 2 l 16x
E.H.S. 211 8 O 3 16
T.'Z.B. l
12 7 2 3 16
•Geel Wit 2
11 4 4 3 12
D.S.O.V. l
11 5 O 6 10
Halfweg 2
13 4 2 7 10
Vogelenzang
11 4 O 7 S
V.V.H. 2
12 3 2 7 8
'V.V.Ü. 2
12 1 4 7 6
D.S.B. 2
x 2 winstpunten in mindering
Voor het eerste elftal dus een zeer
belangrijke wedstrijd. Bij een over*
winning plaatst T.Z.B, zich aan de
kop van ide ranglijst. Verwacht wordt
dat velen 't elftal zullen komen aan*
moedigen. iHct E.'H.S.=terrein is gele»
gen aan de'K'leverlaan.
Zandvoortsestafette
In verband-met de a.s. estafette ver»
zoekt het bestuur de leden van TZ'B
die aan de training willen deelnemen.
zich nog voor Dinsdag a.s. op te ge*
ven.
POLITIEVOETBAL. .
Ook aan het Zandvoortse politie*
elftal is het Dinsdag niet gelukt om
de nog ongeslagen Leidsc ploeg een
nederlaag toe te brengen.
De Leidénaars zijn dan ook op weg
weg naar het -kampioenschap, mede
door de 3*1 overwinning op Znncl*
voort.

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De laatste clubavond van dit winter*
seizoen is vastgesteld op 11 April a.s.
in Hotel Keur. Deze avond zal een
geheel ander karakter dragen dan de
vorige en wordt ook nu weer ver*
zorgd door de propagandacommissie.
Vanzelfsprekend zal deze avond te*
vens de huldiging plaats vinden van
het eerste herenhandbalelftal, dat op
zo'n fraaie wijza het kampioenschap
van zijn afdeling behaalde.
Afd. volleybalt
Door de verschillende beurzen, die
in het Krelageriuis te Haarlem plaats
vinden, is de volley'ball»competitic
voorlopig stopgezet.
De enige wedstrijd werd in de af*
gelopen week door het herenteam
gespeeld, die na spannende strijd te*
gen V.C.K in een gelijk spel (2*2)
eindigde. De O.S.S.*ploeg staat nu
nog op de onderste plaats, doch
'heeft nog volp gelegenheid deze
plaats te verlaten.
Flink en geregeld trainen is' het
beste wapen voor overwinningen hc*
ren.

PERMANENT-WAVE
voor alle soorten haar, de nieuwste verbeterde vindins

Edammer Kaas . . . 1.19
Goudse volvet. . . . 1.29
belegen

BALLET

voor kinderen en volwassenen
Beginners en gevorderden.

Dansschool
LILY ORGODET
Burg. Engelbertsstr.62, tel. 2393

Voor de Schoonmaak
hebben we ruime keuze-in vitrages,
lopers, matten, balatum, overgordijn:
stoffen.
Verder bedrijfskleding en
andere manufacturen.

|«

B

per pot

Klein en groot
•etenf&f:

v.d. Werff's brood

Zeestraat 30, telefoon 2718
Bespreekt tijdig voor de Paasdagen

Uw tuin vraagt om JjjtiJtvJ!v£ÏV
\VAGENWEG 78, HAARLEM, Tel. 02500*11418

Simplex, Fongers, Locomotief
en Rudge rijwielen

per pot

*

a • •
• * •

Verder grote sortering
onderdelen en banden

per pot
150 gram T" l

iii

500 gram

THEATER

i . i 250 gram l'

7 smaken,
ook Chocolade

per pak

Zaanse Molen 200

MENSEN, DIE MEN
SCHUWT

gram

fijn

Carabiesjes
Rollen DroD . . . .2 voor

Rijk of arm, iedereen kan door tuberculoze aan»
getast worden! 'Moet men hen, die volkomen ge*
nezen zijn, dan schuwen....?
Toegang 14 jaar.

per stuk

Viuchtenvlokken ,m,™ 32
Zuiver Rundvet. . •»•
Koffie,
los

i l 250 «ram

los

l

l 200

59
1,38
59

MAANDAG 23, DINSDAG 24 en WOENS*
DAG 25 MAART 8 uur.
M.G.M. Film presenteert U Ricardo Montalban,
George Murphy, Teresa Celli in

GRENS INCIDENT
Ontzettend! Gewaagd! Adembenemend! Mensen*
smokkel op grote schaal in Amerika. Hier is het
verhaal, verteld zoals 't gebeurde. Verfilmd naar
het gebeurde.
Toegang 18 jaar

DONDERDAG 26 MAART, 8 UUR

500 gram

Op veler verzoek nogmaals vertoning van
groots opgezette Deense verzetsfilm:

l

i 500 gram

DE RODE AARDE

t

g 100 gram

Gapucijners . , .
l

gram

„MONOPQLE"

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550
VRIJDAG 20, ZATERDAG 21 en ZONDAG
22 MAART, 8 UURAangrijpend = Actueel » Diep menselijk. Waarom
werd zij door iedereen geschuwd'?
N.V. Meteor Film presenteert U de uitzonderlijke
Deense film:

. . . . 250
gram

Pudding

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 — Tel. 2974

in tomatensaus per blik 74 -

Sdiouderham , ,

de

Toegang 18 jaar

t} l

46

ZONDAGMIDDAG 22 MAART, 2.30 uur
Opvoering van 'het 2e deel van de film

HET MYSTERIE
„De vernietiging van Murania"

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Vanouds Kruisstraat 12 — Tel. 2360

MAISON „GERRITS
Uw tuin vraagt om regelmatig
en goed onderhoud:

te soort
Aardbeien - Frambozen-bessen
Abrikozen - Kersen

MODERNE COUPE en COIFFURES

.

pikant •

KORFBAL
Voor a.s. Zondag zijn twee korfbal»
wedstrijden vastgesteld: Oosterkwar»
tier 5»Z.K.C. l (terrein Schalkwijker*
weg) en Z.K.C. 2=Oosthoek 4 (Noor»
dersportpark).
K.J.C. „ZANDVOORT"
Dinsdag j.l. spe'elde K.J.C. Dames
Noord tegen „Papegaai" uit Haarlem
om de Noordman*bekcr. Dames»
Noord wist 'het niet verder te bren»
gen dan 18910 punten, 5 m. „Pape»
gaai" behaalde 22659 punten en 21 m.
'Deze club staat nu bovenaan!
'\Vioensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand»
voort" zijn 7e ronde voor het club*
kampioenschap.
De stand is: 1. 'G. Meij, 2. Sols,
3 Th. Veen, 4e Gcusenbroek.
Zaterdag wordt de laatste ronde
voor de Noordman*beker gespeeld.
Tevens is dan de prijsuitreiking.
Vrijdag speelt -K.J.C. „Zandvoort"
in Haarlem tegen „Papegaai" en Za*
terdag met 4 marf in IJmuiden om de
Havenprijs.

500 GRAM

T/m Woensdag 25 Maart:

BOFFIE KOFFIE d a t's bétere, ja beste koffie!

ALBERTHEIJN
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!

Gene Autry en zijn gelukkige ontsnapping!"
'Toegang alle leeftijden.

ADVERTEREN
-rgf&f,
de Zandvoortse Courante'J
Heeft"succes! "'' "' '••*•

Redactie: E. Leef lang
Achterweg l

DINSDAG 24 MAART 1953

Opgericht 1900

Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

54e Jaargang'no. 23

ZANDVOO

Administratie en
advertenties:
Us de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVEI1D en AERDENHOUï

j

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
penningmeester en W. ITarting, .].
Kcesman en R. Ko'rvcr, leden, bij ac»
clamatie herkozen." De heer K.. Paap
•Ir. werd in de plaats gekozen van de
heer A. .1. van der' Rcijden, 2e sccrc»
taris, die zich niet' meer herkiesbaar
had gesteld.
De kascontrolccommissic bestaat
voorts uit de heren Jb. de Muinck en
als de gemeente in de herstelkus» H. Webcr, als plaatsvervangend lid
ten van de zeewering zal worden de heer R. 'Huizing.
tegemoetgekomen.
Óp grond van het vorenstaande Voorlopige groslijst
verzoeken wij Uw College te bc»
vorderen, dat de Raad y.ijn besluit Partij van de Arbeid
terugneemt en een crediet toestaat
De voorlopige groslijst van de Par»
voor het herstellen der schade na.ir tij van de Arbeid ziet er als volgt uit:
de toestand zoals deze vóór de
1. A. Kerkman; 2 Mevr. A. M. Mol»
storm was.
van Bellen; 3. P. G. van Kuijk; 4. F.
Het hesluit, waarbij het crediet W. Diemcr; 5 H. Porrcnga; 6. C.
wordt verhoogd, zien wij ter goed» Paap; 7. J. Koper; S. D. van Duijn;
keuring van U tegemoet.
9. G. Guiking; 10. Mcj. G. Bokma;
Het komt H. en W. voor, dat aan 11. L. .H. Cohen; 12. G. Schrader;
het ver/oek van Gedeputeerde Sta» 13. Mevr. H. J. Horcman»van der
ten dient te worden voldaan.
Moolen; 14. C. Hogen Esch; 15 G.
,Vij verwachten wel enige-^discussie Tcbbenhof en 16. Mevr. R. Bos»Plug.
A.s. Vrijdagavond zal tijdens een
n de Raad vanavond over dit voor»
ledenvergadering de definitieve lijst
tel.
worden samengesteld.

Ook Gedeputeerde Staten maken
bezwaar tegen tijdelijk herstel
van boulevard
. . . . B. en W. verzoeken de Raad
voorste! terug te nemen....

Toneelavonden N.R.V.
Op 11 April zal de Toneel» en Caba»
netgroep van de Ncd. Reisver, afd.
Haarlem in Zomerlust een uitvoering
geven van het blijspel „Het begon in
een gracht" van W. Dumont.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Herstelwerkzaamheden
Rotonde
De herstelwerkzaamheden aan de Ro»
tonde als gevolg van de storm van
l Febr. j.l., zijn door het gemeente»
bestuur opgedragen aan de firma C.
Keur.

varen opgetreden (en op een toneel
vaarop, door onvoorziene omstandig»
In ccn nieuw voorstel dat het college
icdcn, geen behoorlijke en volledige
van B. en \V. aan de Raad heeft doen
;enenilc»repetitie kon worden gehou»
Mijnheer de Redacteur,
toekomen, wordt dit maal aan de
wil ik niet als een excuus aan»
Tot mijn niet geringe verba/ing trof len)
Raad gevraagd het oude voorstel in»
voeren, (Waarom dan? Red.) want
ik
in
de
Zandvoortsc
Courant
van
zake het het herstel aan de boulevard
r is hier geen reden voor andere ex»
Vrijdagavo.nd ccn critiek aan over uses
tussen Paviljoen'Kiefer en de van Ga»
dan die van de redactie van de
mijn
Iccrlingcnuitvoering
van
Din's»
lenstraat terug te nemen en daarvoor
iandvoortsc Courant, die door in»
dag
j.l.
in de plaats de toestand van fiets» en
ompclcnte en onvolledige en daar»
Ik had n.l. niemand van de 'Z.C. door
wandelpaden te herstellen in de oor»
misleidende verslaggeving mijn
tot
deze
uitvoering
uitgenodigd
en
spronkelijke toestand van voor de
laara als danslerarcs aantast.
wel
om
2
redenen.
In
de
eerste
plaats
i'-amp. Iets dat wij in ons Vrijdag»
Mocht Uw verslaggever echter nog
omdat die krant mij, om een U en cns
nummer reeds suggereerden.
werkelijke belangstelling voor
mij zeer wel bekende reden, nier danskunst
Het blijkt n.l. dat Gedeputeerde
krijgen, dan ben ik toch
sympathiek
is
en
in
de
tweede
plaats
Staten bezwaar hebben gemaakt te»
og graag bereid hem wat theorie bij
omdat
bij
de
staf
van
Uw
verslagge»
gen de tijdelijke oplossing die een
c brengen om hem althans voor de
vers pertinent niemand is>, die ook :rgste
deel van het fietspad op het parkeer»
blunders te behoeden voor het
maar
/elfs
het
minste
verstand
van
terrein terecht zou doen komen. Uil
jeva] hij nog eens promotie mocht
danskunst
heeft.
de brief van Gedeputeerden halen
Daar gedurende mijn loopbaan vol» maken.
wij in navolging van het College hst
Tot zolang zou ik 'hem willen ad»
doende
verslagen en critickcn zijn
Schoolvoetbal
volgende aan:
Toiletgebouwtje
geschreven door erkende deskundi» .•j.scrcn: schoenmaker hou je bij je
Het programma van de schoolvocl». gen, die mijn lcerlingcn»uitvoeringcn eest. En op die leest kunnen heus
Ten aanzien van het credict voor Caravan- canp
balwcdstdjden
in de Paasvacantic is door de laren hebben beoordeeld, stel log geen balletschoencn gemaakt
het herstellen van de stormschade, Zaterdagochtend had ten kantore van
als
volgt
samengesteld:
ik niet de minste prijs op het lezen vorden.
hebben wij het advies gevraagd de Dienst der Publieke Werken een
Hoogachtend,
4 April: 1. 'Hannie Schaftschool» van de mening van een totaal ondes»
aan de ,Hoofdingenieur=Directeur aanbesteding plaats voor clc bouw
L. iHILLEN»ORGODET
van de Provinciale Waterstaat. De» •an een toilctgebouwtje aan de 'Karel Doormansc'hool 9 uur; 2. Wil» kundige. Kn dat Uw, mij onbekende,
—o—
/e deelde ons mede, dat de door de noordzijde van het caravancamp na» hciminaschoolsR.K. Mariaschool 10.30 recensent dat is, ben ik bereid in ccn Dut U in de Zandvoortse Courant
Raad gekozen oplossing no. l, niet bij de v. Lennepweg. De uitslag was: uur. 7 April: 3. Winnaar 1AV. Ger» openbaar vraaggesprek binnen 5 mi» ien stukje aantrof over U\v leerlin:
tenbachschool 9 uur; 4. St. Antonius» nuten zonneklaar te bewijzen.
de meest verantwoorde kan wor»
Fa. D. Berkhout ƒ 4172,-; 2. fa. school»Drcefschool 10.30 uur. 8 Apr.:
Dat iemand zijn ondeskundigheid gen:iii1voering behoeft U helemaal
den geacht. Uit een verkeersoog» ).1.Keur
ƒ 4286,—; 3. fa. Luycndijk en 5. Winnaar 3»\Vinnaar 2 10 uur.
ten toon wil spreiden, moet hij na» niet zo te verbazen — oofc al zond
punt zal niet kunnen worden vol» Biscnberger
4737,— en C. ^ Boon 9 Apr.: 6. Winnaar 5»Winnaar 4 10 u. tuurlijk /elf weten. Maar clat hij dit U geen uiinodiging — want het be:
staan met witte strepen doch zal /" 4495,—. Deƒ gunning
is aangehou»
op een wijze doet, dat het grote pu» 'rof hier geen besloten, doch open:
een afscheiding moeten worden den.
Verkiezingsvergaderingen
bliek
van krantenlezers, dat ook on» •> a r e aangelegenheid (Kaarten a
aangebracht. -Hierdoor zullen de
deskundig
is en dat natuurlijk ook i 1,20, inclusief belasting, zoals U zelf
kosten stijgen en vervalt het finan»
Partij
van
de
Arbeid
AARVERGADERING
mag
zijn,
ccn
verkeerde indruk als 'n de U zo onsympathieke Z. Crt.
eicel voordeel van deze tijdelijke
'an Vnjdag 13 Maart hebt geadver:
Vrijdagavond hield de afdeling Zand» In verband met de komende gemeen» die van een „deskundige" wordt voor» 'eerd).
oplossing.
Daarom ware aan de definitieve oort van de Algemene Bond van teraads.verkiezingen heeft het bestuur gehouden, acht ik een misleiding,
Het feit dat er volgens U geen des»
oplossing de voorkeur te geven (no. Ambtenaren onder voorzitterschap van de afdeling Zandvoort- van de waartegen ik ten sterkste protesteer. kundige onder de staf van medewer:
Vanzelfsprekend kan niet elke
3 van het raadsvoorstel), waarvan ran de heer Fr. de Jong in „Ons Ge» Partij van de Arbeid de volgende
:ers van de Z. Crt was te vinden, !•>•
de kosten nog zullen verminderen bouw" de jaarvergadering. Het jaar» openbare vergaderingen vastgesteld: amatcur»lecrling evenveel talent heb» 'oor U bepaald geen doorslaggevend
21 April: De heer Scheps over de ben, maar de medewerkenden aan
,'erslag van de secretaris was in op*
jezwaar geweest om een uitnodi:
imistische woorden gesteld en meld* P rot. Chr. Werkgemeenschap; 8'Mei: mijn uitvoering hebben stuk voor ;ing te zenden, want er heeft b.v.
ie o.m. een vooruitgang van ledental ds heer Kaptcyn over het midden» stuk en tezamen maandenlang toegc» een andere „niet:deskundige" over
Forum-avond
van 81 op 100. Ook liet jaarverslag standsvraagstuk; 15 Mei (datum nog wijd gewsrkt en allen hebben alleen Uw uitvoering geschreven — in voor
de penningmeester luidde gunstig. niet definitief): Mevr. A. M. Mol» dingen gedaan, die binnen haar ver»
prettige termen — waartegen U
Zaterdagavond 28 'Maart zal in Es» an
Bij de bestuursverkiezing werden van Bellen over „Het werk in de ge» mogen en kunnen lagen. Dat het hier.- U
planade -ëeti" z.'g?'"„Branding»Forum" de heren F. de Jong, voorzitter, L. H. mecntcraad"; 22 Mei: Spreker Dr van in feite een première gold met boven"» v'er'niei zult protesteren.
Dat er gedurende Uw loopbaan
(vgl. Aet'her»Forum) verschijnen. De Cohcn, 2e voorzitter, D. Tcrmaat, 2e Biemcn.
dien vele leerlingen, die nog nooit
iver Uw uitvoeringen voldoende ver»
sprekers die deel uitmaken van dit
slagen en critieken zijn geschreven
forum en vragen zullen bcantwoor»
door ei kende deskundigen is uiten
den zijn de heren C. F. M. Robbers,
prettig voor U, ik meen echter
arts, het raadslid G. Tates, oud weth.
grocpsondcr/.oek van de schoolkinde» aard
Ie weten dat deze schrijvende experts,
van Bloemendaal A. Cassée, de beeld»
ren
even
aangestipt.
Ik
zou
er
dit
van
keer dan verstek hebben laten
houwer A. de Brouwer en de schrij»
zeggen: Laat de leerkrachten psy» dit
*aan. Mijn ondeskundigheid heeft,
ver A. D. Hildebrand. Voorzitter is
chisch
testen
en.
stuur
ze
in
het
dunkt me, het meest hierin bestaan
Jaap Buys jr., o.m. bekend als voor»
uiterste geval door naar een Bureau dat
(Nadruk gewenst).
ik een paar critische opmerkingen
zitter van de Radiolympus. Deze
voor beroepskeuze.
heb
gemaakt over de rommelige in*
avond wordt georganiseerd door „De
Ook een aardig gedicht, met een
Branding''.
Als ik ccn vrouwenrubriek mocht en Xcel, die u symbolische /oenen existentialistische of gelijkluidende druk die veel nummers maakten. Dat
verzorgen in de Zandvoortse Cou» van de redacteur bezorgen.)
strekking. U verbindt er een prijs» had ik vooral niet mogen doen, als
Geslaagd
rant, dan wist ik 't wel. Het jammer»
In de eerste plaats zou ik beginnen vraag aan, waarbij u iedere weck ƒ 10 ik U goed meen te begrijpen. (Van
is, dat ik 't niet mag. En nu met een korte sensationele opmer» uitlooft. (Men moet zoeken naar de in eerste instantie mislukkende num=
Onze plaatsgenoot, de heer A. Spiers, lijkste
/ou
ik
me kunnen overgeven aan king over de schoonmaak: Dames, diepere betekenis van het gedicht en mers heb ik nog maar gezwegen). U
slaagde dezer dagen voor het examen vruchtelo/c
zult het een nietzdeskundige — hoop
jegens de - redac» wij maken dit jaar niet schoon. U bc» deze in drie woorden weergeven):
derde stuurman. Onze gelukwensen. teur — wat wrok
zou 't me baten üc man reikt hier het volgende mee: De on» De lucht is blauw, mijn haar is geel ik — niet kwalijk nemen dat liij on:
beheerste bewegingen, wanordelijk*
zou er eenvoudig niet om geven, uitwisbare verknochtheid van de man»
Ik wacht en smacht en kus zo veel heden,
Aanbesteding 60 woningen
„evenwiclitsstoornissen", half
Daarom neem ik vandaag mijn toe» en de ergernis van de vrouwen. Het
Het gras is rood, mijn hart is groen mislukkende figuraties, slappe hou:
Maandagochtend had ten raadhui/e vlucht tot een list. Ik lanceer op cle/c laatste is toch «ocd. want bij vrou»
't Is geen manier van doen.
dingen etc. constateert. Omdat het
een openbare aanbesteding plaats plaats een vrouwen»rubriek, zoals ik wen is ergenis identiek aan belang»
Als ik eens zoen
kinderen betreft gaat hij dat i n
voor voor de bouw van zestig wonin» me die voorstel. Nu kan hij — de re» stelling.
Een mond, die de kunst verstond.. hier
Dan volgen een paar korte spreu» Als jij nou zegt, Neel: Dit is pet, dan een verslag bij voorkeur niet
gen aan de Dr C. A. Gerkestraat. Er dacteur — twee kanten op. Hij kan
benadrukken. Wanneer hel volwas*
stomweg deze bijdrage weigeren. Of ken, die spreken tot het hart: „Voor» is 't tientje deze week voor jou.
waren 19 biljetten ontvangen.
aangaat — ook al zijn dit dans»
De laagste inschrijfster was de fir» hij plaatst nóg stommerweg het ar» zichtigheid is de moeder van de hou»
Recept van de maand: (Voor griep) senen
— die een minimum aan
ma F. L. Pennings te Den Haag voor tikel. 't Laatste zal hij doen, want hij
Een kruik oudsvaderlandse jajem. leraressen
ixpressie bereiken, is daar al méér
een bedrag van ƒ 625.000, gevolgd heeft geen „stopper" om de hatelijk»
(Tien maal Jaags een pint).
.•eden toe. wanneer zij in het open:
door de fa. Luxen en Worst te Gou» witte plek op de voorpagina te vul»
Correspondentie beantwoorden.
baar optreden. Ik heb menen te kun=
da voor een bedrag van ƒ 672.200 en len.
Brictven komen aatuui-lijk in grote nen
ï'olstaan met een critisch getint
Wat ik zou doen, als ik 't hoekje
fa. Nelis te Beverwijk voor ƒ 717.750.
getale binnen. Gestreefd worde naar bericht.
Indien U dit al niet kunt acs
De hoogste insohrijfster was de firma voor de vrouw zou mogen schrijven?
korte, bondige antwoorden.
dan heb ik grote neiging U
'H. de Boer te Sneek voor een bedrag Ik denk wel dat ik or de dames Neel
Voor puistjes van Nelleke H.: Lieve cepleren,
feliciteren met het feil dat de door
en Gelskc mee in 't harnas jaag.
kind, laat jij de mosterd maar na de te
van 800.800.».
U zo verlangde, — en vooral erkende,
maar ik zou me veel meer tot de
maaltijd komen. (Draag geen bivak» —
deskundigen niet aanwezig waren.
vrouwen
richten.
Ik
geloof
dat
ik
muts
bij
het
slapen.
Vertreed
je
wat
„Stertocht" van het I.v.A.O.
Van
het aantasten door mij van
mijn vrouwensrubriek speciaal voor
en ga op een balletschooltje.
Uw
naam
als danslerares was abso=
Bij voldoende deelname organiseert de vrouw zou schrijven, omdat ik me
Mevr. K.:Kr.: Uw babv lijdt waar» luut geen sprake
en voor de toewijs
de afdeling Zandvoort van het Insti» dan verzekerd wist van de belang»
schijnlijk aan ondervoeding. Als ik u ding
is gewerkt heb ik het
tuut voor Arbeiders Ontwikkeling stelling van mannen en vrouwen.
was, verving ik de scheepsbcschuit respectwaarmee
dat ik voor de resultaten —
een „Stertocht 1953". welke gehouden (Wist u dat er veel meer mannen de
door korstlozc kaas. Geen zorgen de uitzonderingen
die ik in mijn stuk:
wordt op 27 en 28 Juni a.s. te Vier» Tant=Koos=rubrieken in de kranten
vobr de dag van volgende maand je noemde daargelaten
— in hef al?
houten. O.m. treedt op het ballet „Re* lezen dan vrouwen?)
hoor! Die tandjes komen heus wel.
niet kon opbrengen.
cital" onder leiding van Mevr. Sonja
Bovendien /ou ik zorgen voor een
Mej. Cl.T.: Nee, lieve meid, die ver» gemeen
Verder zeg ik U gaarne, dat ik ge:
Gaskell, terwijl nis spreker Ir H. Vos overmaat van afwisseling. Ook al
loving moet je afbreken. Dit is geen i\'oo/2
ben te schrijven overeenkom:
hel woord zal voeren.
omdat verandering van spijs doet
man voor jou. Laat hij maar es eerst s tig hetgeen
ik van iets denk en niet
eten. (De spijs moet natuurlijk niet
zijn Mulo»diploma halen.
hetgeen een betrok:
Ouderavond Mariaschool
naar het inferieure veranderen, want
H,P.P.: Enig gewoon, een brief van overeenkomstig
kene graag zou willen dat ik denk.
dan
wordt
er
niet
meer
gegeten.Maar
een
man
te
ontvangen.
Uw
vrees
is
A.s. Vrijdagavond wordt in de Ma» daar passen wc wel voor op.)
Van Uw aanbod om theorieles Ie
ongegrond, waarde heer. Ik voel niets even
riaschool een ouderavond georgani»
zal ik per se geen gebruik mu:
Ik
heb
me
eens
met
mijn
beducht»
voor
u.
Ik
wil
niet
ontkennen
dat
u
f en. Zelfs
seercl. De medische leider van het hcid om de vrouwcn»afdeling gewend
U w theorie lessen zou»
ccn
schrijftrant
hebt,
die
mij
aan;
Katholieke Bureau 'van Huwelijks^ tot mijn onvergelijkelijke raadsman
den
er
mi;
—
dat verzeker ik U —
spreekt, maar hij is toch gespeend
voorlichting te 'Haarlem, Dr. P. K. J.
toe kunnen brengen om
Weet u wat die zei?
van de essentie van de liefde. Het onmogelijk
Tervoorcn .spreekt over het onder» Momus.
— Och, ik vind dat Neel te man»
adres van NTarriman kan ik u helaas achteraf nog eens enthousiast te wor:
werp „Opvoeding en voorlichting van nelijk
voor iets waartegen ik heel
en
Gelske
te
vrouwelijk....
—
niet
geven. Wat haalt u zich in 'l den
het schoolgaande kind".
normale aesthelische bezwaren heb.
Toen lietsie me staan. (Het gebeur»
hoofd?
de in de Haltcstraat). Inderdaad.
iHet publiceren van open brievcr Werkelijke belangstelling voor de
Jaarvergadering
Momus is onuitstaanbaar. (Redacteur,
aan Mevrouwen en de lieren is cev danskunst had ik reeds vóór ik ooit
U gehoord had, hetgeen o.m.
bezigheid, die inslaat. Ijver eens voo van
Huisvrouw én journaliste.
De Vrouwenbond van het N.V.V. wilt u mijn motie»van»afkeur notc»
nog verklaart dat ik — fof Uw ver:
burgcrdag en een handtassen»show.
houdt a.s. Woensdagavond in „Ons ren?) Maar ik heb over zijn woorden
nagedacht, er niets van begrepen en
Breipatroon: Zes gram witte wol. — bazing — bij Uw uitvoering aanwezig
Huis" de jaarvergadering.
hem tenslotte gelijk gegeven. Dat levnrd." — „Beter één Neel in de Twee pennen nummer 3 —. Opzet was. Al met al zult U begrijpen dat
deed pijn. Niets ter wereld is vrese» krant, dan tien Momusscn in de ten: Acht steken; dan steeds minde ik Uw protest — met inbegrip van
lijker dan die afschuwelijke Momus hand." — „De cost gact voor Gelske ren. U krijgt dan een uiterst lucht'n Uw hatelijkheden — zonder meer af»
wijs.
gelijk te moeten geven. \Ve zouden de Nes uit". (Moet je ophouwe.)
— Bikini»koord.
(Adv.)
betreur het v o o r U w leer:
dus moeten komen tot een „Elck» „Oefening baart danskunst1'. Vervol»
(Dit dinkske 'heeft niets om 't lij l i Ik
Gevestigd in HOTEL BODAMèR
n g e n dat U mij, naar aanleiding
wat»wils in»tik»tak»stijl»rubriek" . . . . gcns de slagzin van de week: Actueel, hoor, ik vond het in ccn oude jaar
van enige zeker niet overdreven op:
Een zalig idee, al zeg ik 't zelf. Elck vernietigend en tóch charmant. Deze gang van „De Boerderij".)
Salon voor Manicure,
merkingen mijnerzijds, genoopt hebt
wat wils is duidelijk zonder meer. weck zou men kunnen volstaan met:
Dag, dames.
op Uw onaangenaam stukje in te
Algehele voetverzorging Tik»tak in dit verband betekent:Vlot, liet Zuiderbad komt zo lang ter tajel
gaan.
Hoogachtend,
BARTSKE DE NEEL.
vlug, flitsend, overrompelend, actu» tot hel verdrinkt.
onder med. toez. Gediplomeerd.
E. LEEF LANG.
cel en kort. (Allemaal dingen, Gelske
Voorts wordt het psychologisch
Ilogeweg 42. Telef. 2313

de

Ingezonden

Woensdagavond 8 uur Gevraagd:

FAMILIEBERICHTEN
Met grote blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van ons
zoontje en mijn broertje
LEONARD G'ERARD
G. Zeepval
J. A. W. Zeepvat*
Waagenaar
Ronnie
Zandvoort, 21 Maart 1953
Zandvoortselnan 25 a

spreekt 'Dr D. H. (PRINS
voor het Humanistisch Ver»
bond

in Hotel Keur
Zeestraat, over:

FLINKE WERKSTER
l keer per week; goed loon. Verg. evt. reiskosten. Mw
v.d. Graaf, Zandvoortsclaan 39.

de,
BIKINI 0>F POETSLAP

Wat was onze eerste reactie toen de
zon na een afwezigheid van circa 5
maanden, zo maar iedere dag een paar
ZATERDAG 28 MAART, 9 uur
uurtjes bij ons op bezoek kwam?
• Bovenzaal Esplanade
Het allerbeste dat we gedaan hebt
ben is natuurlijk uitgebreid gaan zon=
Flinke 'WERKSTER gevr.
HAARLEM
ncn, in een' ruststoel op een beschut
Mevr. Janssen, Brederodc<
plekje.
straat
7.
onder auspiciën van de vereniging „De Branding"
Zaterdag 2S Maart 8 uur
Verloofd:
Met dien verstande dan altijd, dat
DE ROTTERDAMSE
er niet veel meer blotigheid aan ons
A. DE NIJS
Te koop:
Leden van het Forum:
was d'an het voorhoofd, de onderste
COMBDIE
en
AQUARIUM,
C. F. M. ROBBERS, arts te Zandvoort
helft van onze neus tot en met de
B. A. GROTEGOED 75x30x30 cm, m. planten en Fientje Beulemans
Hr G. TATES, gemeenteraadslid te Zandvoort
kin. De rest was bedekt' (van boven
Hr A. CASSEE, oud»wethouder van Bl'daal
vissen ƒ 45. Dr Gerkestr.137
Zandvoort, iHelmcrsstraat 15
af gerekend) met een , enorme zonne»
Tel. 2921.
Hr A. DE BROUWER, beeldhouwer te Z'voort
Amsterdam, Rozengracht 15»!
Zondag 29 Maart 8 uur
bril, diverse jassen, plaids en 'hand»
Hr A. D. HILDEBRAND, schrijver van Monus
Receptie: Helmersstraat 15
DE ROTTERDAMSE
TE KOOP. Queen Anne
schoenen.
de
man
van
de
Maan
Zondag 5 April 1953 (1ste Paasdag) ameubl., dito buffet, grote
COMEDIE
'Want we' schrijven pas Maart en
Voorzitter: JAAP BUIJS Jr.
van 2—4 uur
het lijkt meer dan het is.
uitschuiftafel en een mooi Moord bij open doek
• Toegang voor leden van „De Branding" met in»
Maar naarmate we ons geriefelij»
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al»
troducees. Voor niet»leden beperkt aantal plaat»
kinderfietsje, 5 t.m. 8 jaar.
kor installeerden, begon ons geweten
les
inbegrepen).
scn
aan
'de
zaal
beschikbaar.
Heden is na een kortstondige
Kostverlorenstraat 66 c.
zich dringender met ons bezig te 'hou*
Coupons geldig.
ziekte nog vrij onverwacht van
Zij die vragen willen stellen, worden verzocht
den, want voorjaarstijd is synoniem
GEVR. ZONNIG 'HUISJ'E,
ons heengegaan mijn lieve
deze voor Donderdagavond 26 Maart a.s. in te
aan
schoonmaak.
5 pers. vanaf l April. Br. Woensdag l April 8.15 u.
vrouw en onze ' liefhebbende
dienen bij de volgende adressen: v. Lennepwcg
Tersluiks werpen wc taxerende
no. 2302 bur. Zandv. Crt.
moeder, groots en overgroot»
HET V-RI'JE TONEEL
59 zw., Brugstraat 9 en Nassauplein 12.
blikken op de gordijnen, het hout*
moeder,
VOLKS:
werk en de plafonds en komen tot de
WONINGRUIL
VOORSTELLING
conclusie: Het wordt de hoogste- tijd!
MARIA JACOBA SCHUITENVACA'NTIE»
BUSSUM=ZANDVOORT
JANSEN
Zonlicht is in zulke gevallen on*
Engelen zonder
WONINGRUIL
gevraagd. Br. no. 2301 bur.
barmhartig, er springen allerlei onge»
echtgenote van C. Schuiten
IlilversumiZandvoort
Zandv. Crt.
vleugels
rcchtighcden naar voren die je op
Juni of Juli. Welke familie grauwe
in de ouderdom van 76 jaar.
wintermicldagen gemakkelijk
Gevraagd voor 14 dagen, Pr.: ƒ l,- en ƒ 2- (al»' Pracht KALFSLAPPEN
wil
haar
huis
ruilen
met
oiv
negeren kunt.
tussen 20 Juli en 22 Aug. les inbegrepen). Voorvcr»
Uit aller naam,
halve
villa
op
goede
500 gr. ƒ 1,39
Nog één middag houden we het
C. Schuiten
HUIS BIJ ZEE met 7 of 8 koop op speeldag en 2
stand? Tuin, garage, badk.,
slaapplaatsen. Br. met prijs dagen ervoor van 10»3 u. LEVERWORST250 'gr. ' 40 et. telef. Voor klein gezin. Br.: vol, ondanks het feit dat er 7.0 hier
Zandvoort, 22 Maart 1953
daar een schuchter beddegeklop
enz. D. C. 'Deutekom, Mari» Telefonisch na 12 uur.
Muiderslot Aakplein 101, en
chte Geld. GEK. WORST
Koningstraat 12
poogt door te dringen tot onze in
ottcplein 17, Amsterdam»O.
Utrecht.
200 gr. 60 et.
sicsta»zwelgende geest.
Tel. 58162.
De begrafenis zal plaas hebben
BAKBLOEDWORST '
Maar dan als we op onze bood»
Safe
„De
Kroon"
Gevr. voor de 2e helft van
op Donderdag 26 'Maart a.s. te
250
gr.
50
et.
VACANTIEADRESSEN
Aug. of van 8 tot 22 Aug. schappentocr horen dat mevrouw
3 uur op de Algemene Begraaf; .
Iedere
'Woensdag
speciale
GEVRAAGD. Inschrijfkos»
3 KAMERS met gebr. van Jansen al „schoon" is en mevrouw
plaats te (Zandvoort.
MOSSELENAVOND
ten ƒ 2,50 voor seizoen 1953
keuken. Dukker, Somerlust» Pieterse de hele bovenboel al aan
kant heeft, dan is het ook uit met
Voll. inl. aan Warburg's tationsstraat 11. Tel. 3075 kerkstraat 14 - Tel. 2102pad 6 hs, Amsterdam=O.
onze rust.
Boekh., Overtoom 66, Am»
3eopcnd
tot
2
u.
's
nachts.
huur gevr. voor Aug.:
De eerstvolgende weken spreken
OFFICIËLE MEDEDELINGEN sterdam.
CAFÉ OOMSTEE Tevrije
we nog slechts in schoonmaakte)-»
gemeub. villa
Wijziging
Iedere Vrijdag gekookte
men; over wrijf lappen en sopdoeken,
Gemeente Zandvoort
telefoonnummer
m. 4 si.k., omg. villapark.
of gebakken mosselen
de zon bekijken we alleen nog maar
Tel. 2101 of hr. Woningbur. zakelijk.
Nieuw nummer:
Tot 1.30 uur geopend
INENTING TEGEN DIPHTERIE
„Amsterdam", Oostcrpark»
Het wordt een gehaast, een gevlieg,
Op Zaterdag, 28 Maart a.s., 's--na-str. 66, alhier.
een wcdloop met ...... ja met wat
middags 3 uur, zullen in het consul»
Heb de
TWEE MAAL PER WEEK eigenlijk. Met niemand meer of min»
tatiebureau aan de Poststraat door te Utrecht TE KOOP, met. Mej. J. W. v. Overklift
der dan met onszelf en de onmogc»
ZANDVOORT SE
brengt de
de gemeentegeneeshcer opnieuw fcos» Woning» of Zakenruil. Inl.
.ijke taak die we onszelf opgelegd
Lerares Engels M.O.
COURANT
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bij de hand! U al het plaatselijk nieuws! icbben.
worden verricht, uitsluitend voor nog laan 16b, Soestdijk.
Want we willlen zoveel mogelijk
niet schoolgaande kinderen.
doen in de kortst denkbare tijd.
Wanneer twee jaren na de inenting rensief duurde ruim een h all f uur, wedstrijd werd door Zandvoort ge»
Maar ten leste glimt en blinkt ons
zijn verstreken, wordt herincnting doch toen was het afgelopen en kon
mis ,er hangt een geur van nieuw»
wonnen
met
20976
punten
en
8
mar»
aanbevolen.
onze verdediging iets ruimer ademen. scn, tegen Ruitenvrouw 19694 punten
leid, verf en boenwas.De rust ging in met blanke stand.
Zandvoort, 19 Maart 1953.
En wijzelf? Wij zijn moe, prikkel»
en 9 marsen.
de tweede helft was T:Z.B. ster»
iaar en doodongezellig voor onze om»
De eindstand van de eerste tien
De Burgemeester van Zandvoort, kerIn en
wist dit uit te drukken in 4 luidde:
geving; onze handen "zijn uitgebeten,
' VAN PENEMA.
mooie doelpunten en het zou hier niet
onze rug gebroken./ Wij lopen lang»
1. Papagaai (bekerwinnaar) 22659
bij gebleven zijn als niet 14 minuten punten en 21 marsen; 2. Corodex
samcrhand op ons tandvlees.
voor het einde de E.H.S.»speler De 21825 pnt. en 5 mars ; 3. Populair
Maar ja, wat zul je eraan doen?
Mooij 'het ongeluk had zijn been te 21739 pnt. en 7 marsen; 4. K.J.C.
We zitten nu eenmaal mooi opgc»
breken. Hierdoor werd de wedstrijd Zandvoort A 21597 pnt. en 14 mar»
scheept met die overgeërfde schoon»
Andere metalen
gestaakt.
leidszin van onze voormoederen. En
sen; 5. Zandvoortmeeuwen 21238 pnt.
tegen
de
hoogste
beursprijzen
toch uit er in de hele zaak, bij hun
De uitslagen waren als volgt:
en 8 marsen; 6. Zandvoort B 20808
vergeleken, vooruitgang.' Wij lopen
E.H.S. 2/T.Z.B. l
1»4 (gest.) pnt. en 6 marsen;'7. Zandvoort Nrd
niet meer in ruisende lange rokken en
D.I.O.S. jun. a»T.Z>B. a
3»0 20764 pnt. en 5 marsen; 8. Dames
een sleutelmandje aan onze arm door
O.G. adsp. b»T.Z.B. a
1*6 Noord 20418 pnt. en 9 marsen; 9.
Schelpcnplein 7, telefoon 2845
iet huis met geen andere problemen
D.S.O.V. adsp. a»T.Z.B. b
2»2 E.D.O. Haarlem 19835 pnt. en 9 mar»
Pakhuis geopend van 9»5.3Ö u.
VOETBALVERENIGING
dan huishoudelijke.
sen; 10. Markzicrrt Hoofddorp 19711
Wij spannen niet meer onze cnor»
„ZANDVOORTMEEUWDN"
ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C." pnt. en 7 marsen.
ïie vitrages op rekken, we bleken ons
Het was voor de elftallen van Zand» Het vijfde elftal verloor met 2»0 van
wasgoed niet meer op het grasveld
voortmeeuwen geen succesvol week» B.M.H.C. IX. Het tweede dameself» De Amsterdamse
en zijn niet meer de hele lieve lange
MELKERIJ
end wat de resultaten van de door tal verloor eveneens, n.l. met 3»0 van Huishoudbeurs
corner druk doende met 'de inmaak.
hen gespeelde wedstrijden betreft.
B.D.H.C. V.
officieel geopend
Nee, wat dat betreft kunnen we de
Het 3e elftal bracht liet uit tegen Het programma voor a.s. Zondag
oekomst hoopvol tegemoet zien. We
V.S.S. 4 tot een gelijk spel, hetgeen luidt:
Toen we Vrijdagmorgen, 20 Maart
even in de verlichte eeuw 'met zijn
een verdienstelijk resultaat was. Het
1953 het R.A.I.»gebouw binnenstap»
Heren: Saxenburg»Z.H.C. V
/eilwrijvers, wasmachines, diepvries
4e elftal, had tegen Bloemendaal 2
ten, was het haast niet te geloven dat
Jongens: Jeugdtournooi iH.B.S.
jpinazie en wat dies al meer zij.
(ook Bulgaarse)
tweemaal de leiding maar liet deze
binnen enkele uren de officiële opc»
Meisjes: idem.
Er zit best een kansje in, dat bin»
toch glippen. 'Een grote tegenvaller
ning zou plaats hebben van wat dan Heerlijk, verfrissend en last not least
nen afzienbare tijd de boen»poets»sop
was voorts de ferme nederlaag van GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
gezond
een Huishoudbeurs heette te zijn.
het 5e elftal tegen V.A^.B. 3. "Waar A f d . handbal
Nu was er niets' dan een ontzetten» HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 klopsmachine wordt uitgevonden, die
'.o tussen neus en lippen door even
we reeds lang op gewacht hebben, n.l.
de
chaos met een oorverdovend la»
Hoewel verschillende dagbladen
onze grote schoonmaak opknapt.
een overwinning door het 6e elftal, is reeds rekenden op een overwinning waai van getimmer en gezaag en een
Stel je voor, wij in -ons bikini op
j.l. Zondag geschied. Tegen 'Hillegom van Concordia is dit niet uitgeko» haastig gaan en komen van nerveuse
een ligstoel- en die machine maar
6 werd de eerste overwinning in dit men. Men dacht ook, O.S.S. is kam» mensen.
Woensdag-reclame:
>loeteren.
seizoen geboekt. Een. tegenvaller was pioen, dus heeft deze twee punten
•Hier was nog geen licht, daar geen
Bij 500 gr. GEHAKT a ƒ 1,60
Als ze dat apparaat nu maar, gauw
de nederlaag van het 7e elftal in de niet nodig, doch O.S.S. heeft z ij n water, elders stonden grote rollen
l pakje margarine voor 10 cent
ontdekken, want ik kan er best iets
uitwedstrijd tegen T.H.B. 5. De twee iportieve plicht juist aangevoeld en zeil, die nog gelegd moesten worden.
•oor voeler.
punten voorsprong op no. 2 van de neeft gespeeld om te overwinnen.
Maar toen tegen één uur de mu»
Vrijdag en Zaterdag:
GELSK'E DE NES.
ranglijst is hierdoor verloren gegaan. Dat dit niet gemakkelijk was, blijkt ziekkapel van de
Amsterdamse
Kwartjes-reclame:
iHet 7e heeft echter het heft nog ge» wel uit het feit dat eerst in de laat» Brandweer met volle muziek het ge»
Bij iedere 500 gram
heel in eigen hand.
ste 5 minuten O.S.S. zijn voorsprong bouw binnenkwam, was alles in orde
Het jun. b elftal kwam goed voor wist veilig te stellen, door nog twee en zagen de stands er keurig en goed
UITSLUITEND RUNDVLEES
de dag door de uitwedstrijd tegen doelpunten te scoren.
verzorgd uit.
l pakje margarine
\ £5
Hillegom 'b te winnen.
Klokslag één uur opende mevrouw
Concordia»O.S.S. I:
7»11
of l pakje eigen gesm. vet
.
De resultaten van het Ie Zaterdag»
Mr A. W, Oh. d'Ailly»Frits met een
Monopole
of 250 gr. rauw rundvct ) «l
KORFBAL
middagelftal waren de afgelopen vijf
aardig speechje dn het doorknippen
Kalfscarbonade, 500 gr. ƒ 0,89
Het
tweede
twaalfal
van
de
Zand»
dinsdag
24
Maart
S uur: film „Grens»
weken opmerkelijk. Ook j.l. Zater»
van een lint dat de entree versperde
Kalfslappen, 500 gram ƒ 1,40
dag zorgde dit elftal voor een ver» voortse Korfbalclub wist Zondag zijn deze zesde na»oorlogse Huishoud»
incident".
Kalfsfricandeau 500 gr. ƒ 1,55
rassing door in een goed gespeelde eerste overwinning te boeken. Oost» beurs.
i
Woensdag 25 Maart S uur: idem.
Ook Zaterdags
wedstrijd Telefonia op eigen veld met hoek werd namelijk met 2»! versla»
Een grappig evenement was direct
Lamsvlees tegen concur. prijzen
duidelijke cijfers te verslaan. 'Hier» Jen.
daarna de ontvangst van de eerste
donderdag 26 Maart 8 uur film: „De
door schuift dit elftal weer een plaats tiet eerste moest wederom met een bezoekster dezer Beurs, die een fraaie
Voor de boterham:
Rode Aarde".
omhoog op de ranglijst. In een doel» iederlaag genoegen nemen, daar met ruiker lila fresia'sj werd overhandigd;
200 gram HAM voor .. 79 et
kampioenspretendent
puntrijke wedstrijd uit tegen S.V.J. 3 3»4 van de
dit ging gepaard met een speechje en
0
Andere attracties en
moest het 2e Zaterdagmiddagelftal Oosterkwartier 5 werd verloren.
het aanbieden van een plateel asbak.
nuttigheden
het loodje leggen.
iWb hebben deze dame nog even
Kleine Krocht l, telefoon 2432
Tegen 'de over het algemeen goede BRIDGEN.
gesproken en ze vertelde ons, dat ze
Woensdag 25 Maart S uur: Dr D. H.
adspirant»elftallen van Haarlem wa» De eerste wedstrijd van de laatste vanaf 's morgens acht uur voor de
'Prins spreekt 1 over „De zin van het
ren onze jeugdelftallen j.l. Zaterdag» competitie
van de Zandvoortse ingang ivan de Beurs had gewach^,
middag niet opgewassen. Uit de vier Bridgeclub had Woensdagavond het tot tien uur alleen, daarna had ze ge»
leven" in Hotel Keur voor het iHu»
wedstrijden werd slechts één punt rolgende verloop:
zelschap gekregen van een steeds
manistisch Verbond.
mee naar huis gebracht, n.l. door het
A=lijn: 1. Dames Fabcl»Polak 65 p.; groeiend aantal dames. Ze verzeker»
cselftal.
2. Fabel»Stor 62JA> p. l 3. fam. Vulsma de ons, dat dit d'e eerste maal was,
telefoonnummers donderdag 26 Maart 2 uur: Vrouwen»
dat haar zo iets '• te beurt gevallen
/! P.
Uitslagen van Zondag 22 Maart:
middag N.P.'B. Spr. mej. Ds Broek»
en adressen
'B»lijn: 1. Dames Versteege 53 p.; was, maar het was haar zo goed be»
V.S.V. 4»Zandvoortm. 3
2»2
man over „Kerk en Wereld" in geb.
'Bl'daal 3»Zandvoortm. 4
4»2 2 en 3 Fam. Spoelder en mevr. Vader komen, dat ze 'het beslist vaker ging 2000 Brandmelding
Brugstraat 15
doen.
Klaarblijkelijk
iemand
met
een
'Bisenberger,
44
p.
V.V.B. 3=Zandvoortm. 5
8»!
2403 Commandant Brandweer
C»lijn: 'l. Penaat=Reijer 44 p.; 2. officiële inslag, dié er wel enige uur» 3043, 3044 Politie
Zandvoortm. 6»Hillegom 6
4»!
Zaterdag 28-Maart 9 uur: „Branding»
T.H.B. 5»Zandvoortm. 7
3»! Mevr. Meesman»Agsteribbe 41Va P- tjes voor over had om één momentje 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
'Forum" in Esplanade, onder ausp.
Hillegom b»Zandv.m. jun. b
1»4 en 3. Dames Dröse»SchuiIeriburg 41 p. in het middelpunt van de algemene 2345 Gem. Secretarie
D=lijn: 1. Mevr. ' Berkhout»Hamers belangstelling te staan.
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
van de ver. „De Branding".
Uitslagen van Zaterdag 21 Maart:
Aan
deze
Beurs
is
de
zo
langzamer»
Telefonia l»Zandvoortm. l
2»6 47 p.; 2. Dames Jacobs»van der \Vcrff hand traditionele modes'how verbon» 2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
S.V.J. 3»Zandvoortm. 2
5»4 45V,. p.
Stadsschouwburg, Haarlem
den, verzorgd door de modehuizen
Zandv.m. adsp. asHaarlem a 3»7 K.J.C. „NOpRD"
2887
Stoomwassevy „Hollandia",
van
Voss
en
gratis
toegankelijk
voor
Zandv.m. adsp. b»Haarlem b 0»1 Donderdag j.l. speelde bovengenoem» de bezoekers. 'Hieraan werken vier
fijnstrykerjj, J. H. G. Weenink, Zaterdag 28 Maart 8 uur: De Rotter»
Zandv.m. adsp. c»Haarlem e 0»0 Ie vereniging zijn derde ronde voor Franse mannequins mede van de bes»
Pakveldstraat 30 a
damse Comcdie met „Fientje Beu»
Zandv.m. adsp. d»Haarlem g
1*3 iet maandkampioenschap van Maart. te Franse modehuizen.
8560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselemans".
laan
7
De stand is deze week: 1. G. v. Veen,
'Bijzondere aanbeveling verdienen
R.K.S.V. „T.Z.B."
Zondag 29 Maart S uur: De Rotter»
2. Fr. v. d. Meij, 3. P. Kerkman, 4. W. voorts de brillenshow, direct tegen» 2135 Zandvoortse Courant, Gerlenbachs Drukkerij, Achtei'weg l
In de belangrijkste wedstrijd om de ?aap.
over de ingang, uniek voor Amster»
damse Comedie met „Moord bij
bovenste plaats tegen E.H.S. 2, zag
dam en de prachtige expositie van de 2424 Autobedrijven „Rinko"
open doek".
Oranjestraat
en
Stationsplein
.J.C.
„ZANDVOORT"
het er aanvankelijk niet zo 'best uit
fijnste Belgische kantwerkcn, waar
Woensdag l April 8.15 uur: Het Vrije
als de uitslag doet vermoeden. Ver» Zaterdag j.l. speelde K.J.C. Ruiten» men het kantklosscn van een 68»jarigc 2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Toliensstraat 47.
schillende malen moesten lat en pa» vrouw tegen K.J.C. (Gemengd) Zand» Antwerpse dame bewonderen kan.
Toneel met „Engelen zonder vleu»
2254 SHjterü Lefferts, Zeestraat 44
len redding brengen. Het E.H.S.=of» oort om de Noordmanbeker. Deze
G.iH.
gels".
WERKSTER GEVRAAGD
v. Donderd. Mevr. v. Coc»
verden, Haltestraat 75.
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MINUTEN

RAADSVERGADERING
Stormschade verwekt een miniatuur stormpje in de Raad. - Waardigheid
van de Raad in het geding-. - De heer van Kuijk: Protest' tegen protest. Wethouder Slagveld: „Straf volgt op de zonde! - Plan voor herbouw Zuiderbad wordt bestedingsklaar gemaakt. - Bad voor Jan en alleman. - Microrondvraagje.
Dinsdag 24 Maart j.l. kwam de voltallige Gemeenteraad bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester H. M. van Penenia. De aanwezige persbroeders waren in de rug gedekt door een bevredigend aantal belangstellenden.
De notulen van de zittingen van 24 Pebr. en 10 Maart j.l. werden — na
een .opmerking van de heer v. KUIJK over de vergadering van 24 Pebr. —
goedgekeurd.
INGEKOMEN STUKKEN
1. Vootstel tot het benoemen in vaste
dienst van J. J. Veltkamp, thans
adjunct-commies Ie klasse op arbeidscontract bij de gemeentelijke
•dienst voor sociale zakten.
Accoord.
2. Voorstel tot vaststelling van de begroting van het grondbedrijf voor
het jaar 1953.
Accoord.
3. Voorstel tot vaststelling van de l?
suppletoire begroting van 't grondbedrijf voor het jaar 1953.
Accoord.
4. Voorstel tot het inbrengen in het
grondbedrijf van het bij raadsbesluit van 2 September 1952, no. 12
aangekochte perceel 'duinterrein te'
Bentveld van de N.V. Landelijke en
stedelijke Bouwmaatschappij
te
Amsterdam.
Accoord.
Punt 2. Verlenen van voorschotten op de gemeentelijke vergoe. ding 1953 van de kosten tot instandhouding van bijzondere scholen.
Zonder hoofdelijke stemming aangeriomen.
Punt 3. Uitbreiding van het psy-:
chologisch groepsonderzoek lecrlingen der lagere scholen. (Crediet.
van ƒ 1250,-).
'
(B. en -W. ware» van oordeel dat diti
onderzoek — dat in 1951 en 1952 de
kinderen van het 6-de'leerjaar omvatte — uitgebreid, dient' te * worden tot*
de leerlingen van het '3de of 4de leer-'
jaar)..
Met een opmerking van de heer v .d./
WERFF, zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Punt 4. Het verlenen van een'
crediet van f 3000,- voor het vol-;
ledig doen uitwerken van het plan'
voor de bouw van een ULO-school.
Zonder hoofdelijke stemming aange-,
nom'en.
Punt 5. Erfpachtuitgifte van grond'
aan de. heer E. van Breemen, alhier, voor de bouw van een clubhuis op het carravanterreïn.
Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Punt 6. Het verlenen van een aanvullend crediet voor het herstel
van de stormschade aan de zeereep.
De lieer v. d. WERFF vroeg zich af
wie de baas is in Zandvoort. De Gemeenteraad of Gedeputeerde Staten.
Spr. moest zich echter wel bij de wensen van Gedeputeerde Staten neerleggen — zo zeide hij — want wanneer de
Baad dit niet doet, zijn de strandpachters gedupeerd, omdat dan niets
gedaan -Wordt aan de strandafgangen.
De heer SLEGERS verzette zich tsn
stelligste tegen de gevolgde gedragslijn van Ged. Staten. Spr. merkte bitter op dat genoemd College de mening
schijnt toegedaan te zijn dat een deel
van de Zandvoortse Raad uit imbecielen toestaat. Nogmaals zeide spr. dat
z.i. het rijwielpad altijd te dicht aan
zee had gelegen, zoals iiij ook betoogd
had in de zitting van 24 Pebr. j.l. Aan
juiste voorlichting van de toenmalige
uitvoerders heeft het blijkbaar wel
ontbroken. Wanneer het rijwielpad h2ger was aangelegd, zou de schade niet
deze omvang hebben aangenomen. Het
speet spreker dat zo weinig waarde
werd gehecht aan de mening van hen,
die spreken uit de praktijk. Deze gang
van zaken tast de waardigheid van de
Raad aan, zo besloot spr.
De heer v. KUIJK protesteerde tegen de opvatting van de heer Slegers,
die onderscheid maakte tussen echte
Zandvoorters en niet-echte Zandvoortters. Sor. was het overigens volkomen
met de opvatting van Ged. Staten en
dit voorstel eens. Wanneer het rijwielpad langs de parkeerstrook zou
worden aangelegd, zou men nooit kunnen volstaan met een eenvoudige witte
streep, bij wijze van afzetting,
doch
dan zou een afzetting van1 buizen 'en
palen noodzakelijk zijn.
De heer WEBËR was verbaasd over
het standpunt van G.S. Hij n'oemde
een. badplaats in Zuid-Holland, waar
men eenvoudigweg een afscheiding
tussen zeereep en i-ijwlelpad had gemaakt door middel van een balklaag
met een beschoeiing. Deze voldoet zeer
goed, zo zeide spr.
Spreker zou er dan ook voor voelen
een. crediet beschikbaar te stellen voor
eten goedkopere oplossing, dus voor de
'balklaag. Het ,met kunst en vliegwerk'
opschroeven van de kosten achtte hij
niet juist.
De heer TATKS betoogde dat het rij-

wielpad ter plaatse te ver naar voren
is gebracht. Uit practisehe overwegingen was spr. voor het voorstel van het
college.
De heer KONING zou alsnog willen
pleiten voor oplossing no. 1.
De heer MOLL zeide dat hij de vorige keer voor oplossing no. 3 was geweest. (Hij was voor oplossing no. 2,
Verslagg.) Dit wilde hij nu handhaven.
VOORZITTER zeide, wanneer de
Raad een besluit neemt, waar Ged.
Staten hun goedkeuring niet aan kunnsra geven, dan gebeurt er niets. De
Raad is niet aangetast in zijn waardigheid — zoals de heer Slegers zegt
— want hier is een geheel ander element naar voren gekomen, n.l. een financieel, dat het gehele voorstel een
ander aspect gegeven heeft. Plan l betekende een kolossaal verlies aan zeer'
nodige parkeerruimte. Zou de Raad
plan l aannemen en zou het College
van Ged. Staten dit wel goedkeuren,
dan voorspelde spr. dat een toekomstige GemefeEteraad dit wel weer eens
zou veranderen!
Weth. KERKMAN releveerde dat de
eerste stichting van 4e boulevard anders was gebeurd dan op de tekening'
stond. Oorspronkelijk was het rijwielpad hoger geprojecteerd, doch door,
een Z.Wester-storm is een -enorme.
hoeveelheid zand weggestqyen, waardoor het niveau van het rijwiel- en 't
wandelpad veel lager kwam te liggen.
Weth. SLAGVELD was dit wel -in
grote lijnen met zijn cohfrater eens.
maar, zeide hij, de h«er Kerkman
heeft vergeten er bij te zeggen dat de
tijdelijke oplossing van --toen genomen
is 0door B. en • >W. Jsqndeï de Raad er
lïi te''kennen. „Di""sfcrftf volgt nu op
de zonde!" oreerde spreker. Het speet
spr. eni hij keurde het ten sterkste af
dat er zo weinig rekening wordt gehouden met de wensen van raadsleden, die heus wel weten wat hier aan
de zee kan gebeuren en wat niet kan.
Spr. vond dat deze zaak lichtvaardig
door Ged. Staten was bekeken.
VOORZITTER protesteerde tegen
deze zienswijze en zeide dat Ged. Staten deskundig waren voorgelicht.
Ds heer SLEGERS vond dat hst
hoog tijd werd dat de Raad esns wat
ruggegraat toonde. Er zijn in het
verleden al zo veel dingen geweest dis
uit de meerderheid van- de Raad naar
voren kwamen en die tenslotte getorpedeerd werden doordat Ged. Staten
er huil goedkeuring aan onthielden.
Tenslotte werd het voorstel met 9-4
aangenomen. (Tegen: de heren Slagers, Lindeman, Koning en Weber).
De zeereep wordt dus hersteld volgens plan 3 en geheel teruggebracht
in de oude toestand. Voor e.e.a. werd
een crediet beschikbaar gesteld van
f 20.000,-.

uit elkaar was gevallen, zoals hij uit
het onderhavige voorstel citeerde. Spr.
vroeg of er hiervan stukken aanwezig
waren.
Weth. KERKMAN deelde mede dat
de commissie inderdaad uiteen gegaan
was.
De heer TATES wilde dan de brief
wel zien, waarin zou medegedeeld zijn
dat het bestuur van de Wilhelrninaschool geen zitting meer heeft in de
„contactcommissie".
Weth. KERKMAN zeide dat de
Commissie in liquidatie is, maar dat
't hier niet om ging. Gevraagd wordt:'
een principe-besluit tot verstrekking
van subsidie.
Het voorstel werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
Punt 8. Herbouw Zuiderbad.
De heer SLEGERS was er niet van
overtuigd dat het houden' van een
twee-ledige aanbesteding (badinrichting en restaurant) een geheel gewijzigd plan zou vergen. Dit leek spr.
nogal overdreven. Hij wilde de herbouw echter niet afwimpelen, doch
pleitts voor een twee-ledige aanbesteding.
De heer WEBER was voorstander
van een badinrichting zónder restaurant. Een dergelijk restaurant zou
nimmer rendabel kunnen zijn.
De heer KONING viel zy'n fractiegenoot bij en zeide' dat een restaurant
in deze vorm zeker op ƒ 25000,— kwam
te staan.
Da heer GOSEN vreesde dat dit
restaurant een „duur paardje in ds
gemeentestal" zou word'en. Spr. pleitte
voor een volksbad met rijwielstalling.
De heer LINDEMAN zeide het volkomen met de heer Slegers eens te
zijn, doch vond dat deze „prosf" toch
moest worden genomen, om e.v. van
't Rijk een hogere vergoeding te krijgen.waardoor de exploitatiekosten wat
zouden kunnen worden gedrukt.
De heer MOLL zou het jammer vind'sn als dit weer eens een luxueus opgezette badinrichting zou worden. Spr
hoopte dat ook de „mindere man" zal
kunnen genieten van deze instelling.
VOORZITTER vond ook dat deplannen, zoals se in het voorstel vervat
zijn, doorgang moesten vinden. Er is
nog geen sprake van gunning. Dit
voorstel beoogt alleen het bestedingsklaar maken van het ontwerp. Ja, het
wordt" een bad voor iedereen. (Dit ter
geruststelling van de heer Moll).
De heer WEBER zeide dat hij vóór
het bad was, maar tégen het r-estaurant. Zou hij in dit voorstel toestemman, dan impliceert dit dat hij ook
voor het restaurant is. Om dit te voorkomen, was spr. tegen het voorstel.
Het voorstel werd aangenomen met
8-5. (Tegen: de heren Slagveld, v. d.
Werff. Weber, Koning en Gosen).

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

wat
De 2e Kamer heeft
zich in. de afgelopen
tijd het hoofd geforoken over de nieuwe
Zondagswet. Een aangelegenheid die niet
zonder tegenspartelingen, aanvullingen en
weglatingen tot stand scheen te kunn'sn komen. Nu dit mocht ook wel
want de oude wet bleek van 1815 te
dateren, waarmee we aardig waren
beland in de Engelse sfeer. In deze
onvergelijkelijke natie ziet men af en
tos kans aan. een bekeuring te ontkomen door zich te beroepen op een
of ander wetsartikel uit 1244 of daaromtrent, een juridisch uitspraakje van
voorouders dat dan opeens nog rechtsgeldig blijkt te zijn.
Welnu onze Zondagswet van 1815 is
dan vervangen door een meesterstuk
van Dr Bsel dat zelfs uit de duidelijkst schrijvende journalistsripennen
als een schemerig brok Nederlands
rechtsgevoel opdoemde.
Er staan heerlijke bepalingen in die
voor de bezitter van een gemiddelde
intelligentie met enige goede wil toe-

Waarschuwing

Bescherming
Burgerbevolking
op de Vrouwenmiddag der Ned. Protestantenbond
ODa opkomst was, waarschijnlijk in verband met schoonmaakperikelen. Donderdagmiddag 26 Maart in het gebouw Brugstraat no. 15, niet bister
groot. Dit was jammer daar de lezingvan Mej. Ds Broekman toch pngetwijfeld meer belangstelling verdiend had.
Zij sprak over de Stichting „Kerk
en Wereld" op „de Horst'1 te Drietoergen waar-jonge mensen worden opgeleid tot: „Werker in Kerkelijke Arbeid". (W.I.K.A.).
De praktijk heeft geleerd, dat de
scholing van predikanten vaak wat te
eenzijdig is. Daarom wordt ernaar gestreefd om deze W.LK.A.'s een allround opleiding bs geven.
Deze Stichting vindt haar ontstaan
gedurende de laatste wereldoorlog. De
grote stuwende figuur is Dr Eykman,
die in 1918 reeds het werk van de A.
M.V.J. was begonnen. Tot dan toe was
dit een particulier initiatief, maar Dr
Eykman was van mening dat, wanneer
de Kerk na de oorlog nog iets zou willeii betekenen voor het Nederlandse
Volk, ze dit w«rk zelf ter hand zou
moeten nemen.
En zo ontstond nog in 1944 deze
Stichting waarin de plannen van Dr
Eykman werden verwezenlijkt. Zelf
heeft hij de voltooiing niet meer mo-

gen meemaken want in 1945 stierf hij
aan de gevolgen van de ontberingen,
geleden in Buchenwalde.
In de zomer van dat jaar werd een
oproep geplaatst voor jonge mensen,
die bereid waren deze opleiding voor
W.I.K.A. te volgen.
Het landgoed „de Horst" werd aangekocht, dat een oppervlakte bedraagt
van 26 ha., maar al gauw bleek het
gebouw te klein. Daarom hielp de Wereldraad van Kerken rnet de schenking van 4 grote Zwitserse barakken.
In twee jaar tijd worden deze jonge
mensen opgeleid tot jeugdleider, zowel voor het kerkelijke als het massajeugdwerk. Daarna komen ze een jaar
op „de Horst" terug en genieten een
afsluitende opleiding tot Evangelist.
Dit-systeem is geschoeid op HerVormde basis en poogt de verbinding
te zoeiken tussen het Evangelie en het
moderne leven.
Steeds meer wordt door fabrieken
en grote instellingen om deze jeugdleiders gevraagd, terwijl ook in het
rampgebied een groot arbeidsterrein is
gekomen.
Daar dit interessante onderwerp bij
de meesten niet of nagenoeg niet bekend was, vond Ds Broekman een aandachtig gehoor.
G.'H.

gankelijk zijn. Bijv. het verbod om op
Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken dat op een afstand van. meer dan 200 m hoorbaar is.
Kerkklokken buiten beschouwing gelaten. En gejuich over doelpunten in
voetbalwedstrijden waarschijnlijk ook.
Voor het afschaffen van alle vermakelijkhed'em op Zondag zoals Ds
Zandt voorstelde voelde de Kamer
niets. Met 88-3 stemmen was men tegen. De V.V.D. had het illustere idee
gekregen, om tegen alles te stemmen
wat met dit wetsontwerp samenhing.
Een rijk staaltje van politieke Zondagsrust op een door de weekse dag
dus. Er zaten al met al naast nevel,vlekken dus ook verrassingen in de
behandeling van het wetsontwerp.
Blijkbaar hebben de gemeentebesturen
tussen de letters van de wet nog- wel
enige armslag behouden. De Zondagswet 1953 schijnt geen ingrijpende restricties te brengen. Dat dit in bepaalde kampen betreurd wordt weten we.
Ook de Kamer kan zich dit voorstellen; alleen, hij stemde anders.
We zij een democratie, op alle dagen
van de week. Toch wel mooi.

EEN GOED BEGIN

Reeds jaren zijn de verschillende winkeliers de mensen geweest die de diverse verlotingen welke door de plaatselijke Verenigingen werden gehouden
van prijzen voorzagen. S9mmige van
deze winkeliers werden hiervoor 20 a.
25 keer in één jaar aangeklampt en
voldeden aan deze verzoeken omdat
men nist goed durfde weigensn, daar
men voor het doen van verzoeken de
beste klanten uitzocht.
Dit had het gevolg dat op de vergaderingeii van beide Middenstandsverenigingen de betrokkenen protesteerden tegen deze gang van zaken en meri
was algemsen van oordeel dat dit zo
niet langer kon.
Desondanks bleef de stroom van
verzoeken toch aanhouden en foezweken de meeste winkeliers of omdat het
een bevriende vereniging betrof of omdat men de verzoekers niet durfde,;
weigeren.
Daarom is het ons een behoefte om'
de Korpschef- •er-- zijn politiemannen
hartelijk te bedanken voor hun gewijzigde houding. Zij zijn begonnen om
niet meer gratis prijzen te vragen voor
hun verloting, maar tegen betaling.
Men had voldoende begrip, dat de
Winkelstand die toch al zo'n moeilijke
tijd doormaakt, niet verder mocht
Punt 9. Uitgifte in erfpacht en worden uitgebeend, terwijl men ervan
wijziging huurcontract Haltestraat overtuigd is dat de kleine zakenmen14.
sen een minimum-bestaan hebben.
Aangenomen zonder hoofdelijke stem- Voor deze houding nogmaals onzs
grote waardering.
ming.
Het is te hopsni dat in de vervolge
dit standpunt door de- verenigingen
zal worden ingenomen en dat zij ook
De rondvraag
hun prijzen voor verlotingen zullen
betalen, opdat het slagen van feestDe heer GOSEN uitte zijn misnoegen
over de baldadige jeugd, die de jonge
boompjes in hst Wilhelminapark belaagt. Spr. vroeg politietoezicht.
Ook had spr. diverse- tassen stenen
in het dorp gezien, waar dezelfde
jeugd geestdriftig mee speelt en
de stenen' kapot maakt. A.u.b. politie- .De laatste maanden zijn in Zandvoort
toezicht.
VOORZITTER antwoordde dat hij sen aantal aanrijdingen veroorzaakt
de politie eens een tip zou geven. Dat door wielrijders die vergaten hun'
.,bouwdoosje" spelen met stenen is richting aan te geven.
Punt 1. Subsidie kleuterschool
echter een bezigheid, die spr. zich nog
(op Hervormde grondslag).
Officieel wordt ons medegedeeld dat
wel uit z'n eigen jeugd herinnerde!
De heer TATES zeide dat er hem
De heer TATES vroeg tenslotte iii- de politie hiertegen strenger zal gaan
niets van bekend was dat de „combi- lichtingen over d-e flikker-lichtenproef optreden. De eerstvolgende week zal
natie Julianaschool-Wilhslminschool" aan de Zandvoortselaan, voor welke men zich nog 'beperken tot het gevsn
proefneming spr. eens tijdens een bar- van waarschuwingen. Daarna zal op 't
re winteravond was komen kijkten.
(Adv.)
VOORZITTER deelde mede dat de- niet-hand-uitsteken zeker een „bon"
ze lichten binnenkort in gebruik geno- mosten volgen.
Meld U voor de B.B.
men zullen worden.
Men zij gewaarschuwd!
Wie wil, die kan!
H.W.

Een interessant onderwerp

de,

Van de zijde van de Organisatie Bescherming Burgerbevolking wordt het
publiek nogmaals gewezen op het belang van voorzorgsmaatregelen voor
het geval van rampen of oorlog. Naar
gelang aanleg en ambitie kunnen vrijwilligers zich melden voor Brandweer,
Opruim- en Reddingsdienst, de Geneeskundige Dienst, de Verbindingsdienst of de Dienst Sociale verzorging.
Deze laatste dienst doet speciaal een
beroep op vrouwelijke vrijwilligers.
Men kan zich melden als Oproepnoodwachter, dan wordt men opgeroepen als zich in Zandvoort e's» ramp
voordoet, verder als vaste Noodwachter. die bij mobilisatie een vaste dagtaak krijgt bij een Rijks Mobile Colonns. De lonen zullen niet onder het
plaatselijk peil liggen, wanneer men
in werkelijke dienst is. Inlichtingen en
aanmeldingsformulieren zijn o.m. verkrijgbaar ten Raadhuize, afd. Bevolking. Voorts bij de Blokhoofden.

WATERGETIJDEN
I)\V L\V 'HW L W
29 Mrt

30 Mrt
'31 Mrt

1 Apr
2 Apr.
3 Apr.

Strand
berijdbaar

3.19 10.30 15.30 22.30 7,30-13.30

3.45 11.0015.58 23.00 8.00-14.00
4.1411.3016.2623.30 8.30-14.30

4.4112.0016.5424.00 9.00-15.00
5.09 12.3017.25 0.30 9.30-15.30
5.40 13.00 17.58 1.00 10.00-16.00

4 Apr. 6.1413.3018.36 1.3010.30-16.50
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

avonden niet langer zal drukken op
de beurs van enkelen, die het toch al
zo moeilijk hebben. Vandaar onze aanhef: een goed begin.
De Voorzitter van „De Hanze".
CORN. SLEGERS.
Ds Voorzitter van de
Zandvoortss Handelvereniging,
M. WEBER.
Wij onderschrijven dit stuk van. de
twee plaatselijke Middeiistandsverenigingeii gaarne. Het lijkt ons trouwens
ook op "formele gronden gewenster
wanneer de politie geen gratis geschenken van winkeliers betrekt voor
de verloting op een toneel- of feestavond, ook al is de opbrengst voor een
goed doel bestemd. Door deze maatregel van korpschef Huysman is nïen
zeker tot zuiverder verhoudingen teruggekeerd. — Red.

(Adv.)

De instructeurs zijn opgeleid
De B.B. wacht op U!
„De zin van het leven"
bij het Humanistisch Verbond.
Wat heeft mijn leven voor zin?
Over deze vraag sprak j.l. Woensdagavond in- Hotel Keur Dr D. H.
Prins voor de Gemeenschap Zandvoort
van het Humanistisch Verbond.
Dr Prins baseert zijn betoog op twee
feiten, n.l. lo dat de mens die doordacht leeft zich deze vraag telkens
weer stelt en 2o dat de mens duidelijk en welbewust kiest tussen datgene
dat naar zijn inzicht zin heeft en datgene dat hem waardeloos toeschijnt.
Spreker is van mening dat de mens
in zijn leven wordt geleid door zijn innerlijk zelf, dat aan het woord komt
zodra de uiterlijke activiteit zwijgt,
waarin iets zit van het zuiver redelijke. In kritieke ogenblikken manifeste-ert zich het innerlijk zelf.
Het is een grote noodzaak voor de
mens om te luisteren naar de stem
van de stilte, naar 'de stem van het
innerlijk zelf. Dit is de weg waarlangs
de mens al denkend kan ontdekken de
werkelijke zin van het leven.
Dr Prins beëindigde zijn rede met
hst citeren van een gedichtje van Mw.
Henriëtte Roland-Holst.
Dit betoog van de heer Prins was
zo helder en sympathiek en spreker
stond zo geheel en al achter hetgeen
hij zeide, dat het een genoegen was
hem te beluisteren', ook voor andersdenkenden.
De voorzitter, de heer R. de Jong,
maakte bekend dat dit de laatste
avond was van dit seizoen, maar dat
er aan het programma van het volgende weer werd gewerkt.
Indien het mocht gelukken vaker
sprekers te vinden als Dr Prins dan
zouden deze avonden ongetwijfeld een
groot succes voor de Gemeenschap
Zandvoort van het Humanistisch Verbond inhouden.
G.H.

BURGERLIJKE STAND
20 t/tn 26 Maart 1953
GEBOREN: Alex Edwin, z.v. J. Verzijlbergen' en J. Dees; Leonard Gerard
z.v. G. Zeepvat en J. A. W. Waagenaar; Catharina Maria, d.v. P. Bakkenhoven en C. C. M. Brouwer; Frankie René, z.v. H. M. J. Vaasen en J. P.
Krones.
ONDERTROUWD: W. J. H. Traksel
en W. J. Kolkman.
GETROUWD: C. J. Paap en N. We•ber; J. M. Vonk en G. Weber.
OVERLEDEN: E. A. du Croo, oud
76 jaar, echtgenoot van H. Hoving;
C. Dorsman, oud 83 jaar, weduwnaar
van M. Zwemmer.

(Adv.)

Wacht niet tot het te laat is!
Meld U nu voor de B.B.

fr*

'S. *

OFFICIËLE MEDEDELINGEN Bridgen met een
Gemeente Zandvoort
prachtig resultaat
SPREEKUUR BURGEMEESTER
f 590,- voor Rampenfonds

ning voor onze dames geëindigd.
Zij hebben zich hiermed'e voorlopig
„vast" op de tweede plaats in de Ie
klasse geplaatst e» hiermede tevens
revanche genomen voor de nederlaag
die zijn. in de eerste wedstrijd tegen
dezen ploeg leden.

Met grote blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van ons dochtertje en
zusje
JOBJE
Wij noemen haar JOKE.
D. Drommel
„Z.Z.Z."-NIEUWS
W. Drommel-Bakker
Sijbrand
Op 17 Maart is"er afgezwommen voor
de diploma's l en 2. De resultaten wa- Zandvoort, 27 Maart 1953
ïterj buitengewoon goed. Er slaagden Burg.
Beeckmanstraat 9
,,
22 jongens en meisjes voor het eerste
diploma en 21 voor het tweede. Er
werd erg netjes gezwommen en de af- <S
gevaardigde van de K.N.Z.B, die de
De 28ste Maart 1953 hopen onzs
examens afnam, maakte ons een comgeliefde ouders
pliment over het keurige zwemmen.
LOUIS CITROEN
Op 24 Maart werd een mijlpaal in
en
de geschiedenis van de nog jonge
MAKIA E. MEIJ
zwemclub bereikt. Er, werd namelijk
afgezwommen voor het derde diploma,
hun 25-jarige echtvereniging te
het z.g.n. jeudvaardigheidsdiploma.
gedenken.
Hiervoor slaagden alle acht candidaDat zij nog lang voor ons geten. Het zijn allern jongens en meisjes
spaard mogen blijven is de
die bij de Z.Z.Z. hebben leren zwemwens van hun liefhebbende
men. Hun namen zijn: Marijke van
kinderen
der Wolde, Leni Looman, Cecilia van
Arie en Dicky
Staveren, Alle Terol, Pini Snellens.
:
Paul
Anneke Schouten, Joke de Wijs en
1toesje
Nico Visser.
Het is zeer verheugend, dat er zoZandvoort, Haarlemmerstr. 90
vesl belangstelling van de ouders "was
bij het diploma-zwemmen en wij hcpen, dat dit ook in de toekomst zo zal
blijven.
Op '15 Mei as. zal er een gezel!]"?
Geheel onverwacht behaagde
avond worden gehouden waarover nog
het de Hsere heden tot Zich te
nadeie bijzonderheden zullen volgen.
nemen onze zeer goede en zorgOok deze zomer/ zal er weer een uitzame vader, grootvader en
stapje gemaakt «worden, waarvoor wesr
zwager
veel belangstelling bestaat. Hst doel is
COBNELIS DORSMAN- '
nog niet bekend.
,
wed.nr. van Maria Zwemmer
in de ouderdom van 83'jaar.
SCHAAKNIEUWS
H-et eerste tiental heeft in een zeer
Dat hij rustg in vrede.
spannende wedstrijd tegen „Het Oude
Slot" de overwinning uit het vuur weJ. A. Dorsman
ten te slepen (7-3).
J. J. Dorsman
De laatste wedstrijd tegen „Ds Uil"
A. Dorsman
op 18 April behoeft nu slechts met reA. Dorsman-Zwemmer
mise te eindigant om het kampioenW. Dorsman
schap te behalen.
J. M. G. E. Dorsman-Loos
Hier zijn nog enkele uitslagen van
J. C. Dorsman • •
de eigen competitie:
A. Dorsman-Kecsman
J
en
kleinkinderen
A: Afgebr..partij Verhaert-Bais V->- A,
B: W. de Jong-Hogen Esch
0-1
Zandvoort, 25 Maart 1953
Hogen Esch-v. Keulen
1-0
Achterom l
......
Donderdag a.s. uworden voor de leden
De
teraardebestelliiig
zal plaatssnelschaakwedstrijden gehouden met
vanden op 'Zaterdag 28 Maart
als prijzen: eieren.
té" 11.50 uur op de Algemene
begraafplaats te Zandvoort.
MOTORCLUB „ZANDVOORT"
Vertrek sterfhuis 11.15 uur
A.s. Maandag 30 Maart wordt voor de
M.C. Zandvoort een filmavond gehouden door de N.V. Tyresoles uit Bussum
ZONDAGSDIENST
in Esplanade.
Vertoond zal- worden o.a.: TulpenVan
Zaterdagmiddag l uur t.m.
rallyefilm 1952; Toerwagenrallyefilm
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
1952; Reportage van Amerikaanse
spoedgevallen s.v.p.).
auto- en motorraces.
A.s. Zaterdagavond 28 Maart wordt DOKTOREN:
een avondrit georganiseerd over 70
Dr J. van der Meer, Julianaweg H
km. Start te 9.00 uur 'bij de Vijverhut.
A.s. Zondag 29 Maart training op
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
het circuit.
WIJKZUSTER:
Zr Licn van Dijk, Gasthuishofje 27.
K.J.C. „ZANDVOORT"
telefoon 2791.
Vrijdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
in Haarlem tegen K.J.C. Papegaai.
K.J.C. Zandvoort won deze wedstrijd - :RR E D IK B E-U R T E N
mst een verschil van 2440 punten.
Zandvoort 'behaalde 20730 punten en Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
12 marsen, Papegaai 18290 punten.
29 Maart
- Zaterdag j.l. ging K.J.C. Zandvoort Zondag
10 uur: Ds C. de Ru. bevestiging van
met 4 -man naar het Haventournooi
lidmaten.
in IJmuiden. Zandvoort won hier de
7 uur: Jeugddienst. Prof. Dr W. C.
4e prijs.
"'
van Unnik, Hoogleraar te Utrecht.
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort zijn 8e ronde om het clubkam- Goede Vrijdag, 3 April
pioenschap. De stand luidt thans:
Collecte v.d. Inwendige Zending.
1. J. Kol jr., 2. G. Meijer, 3. Geuse10 uur. Ds E. Saraber Jr. Bediening
broek. 4. Sols.
H. Avondmaal.
7 uur: Ds C. de Ru. Bediening H.
Avondmaal en Dankzegging.

De burgemeester der gemeente Zandvobrjf .zal op Woensdag, l April a.s. De Zandvoortse Bridgeclub organi»
seerdc Zaterdagavond in 'hotel Keur
, g'eeiijspreekuur houden.
een openbare bridgcdrivo onder lei*
dinj> van de heren Joh. Fabel en van VOETBALVERENIGING
der Weiden. Velen hadden gehoor „ZANDVOORTMEEUWEN"
,,ï*hoénix" neemt bekende
gegeven aan de oproep en zodoende
thriller in studie
kwamen bijna 90 koppels in de strijd. De K.N.V.B. heeft Voor a.s. Zondag
een inhaalprogramma vastgesteld voor
. -"'De toneelvereniging „de Phoenix" Van buiten Zandvoort waren ongc» die
elftallen, die ten opzichte van de
-heeft de bekende thriller „U spreekt veer 110 personen aanwezig. De op* andere
in hun afdeling een achniet uw moordenaar" in studie geno- brcngst van de toegangsprijs en de terstandclubs
Met het Ie en 2e
men. De opvoering hiervan zal 26 Apr. opbrengst van de verloting met ruim elftal vanhebben.
Zandvoortmeeuwen
is dit
a.s", ^plaatsvinden.
honderd prijzen werden ter beschik* niet het geval, zodat deze ploegen vrij
king gesteld van het Nationale Ram* aijn voor de competitie. In de afdeling
Zandvoortmeeuwen speelt
van Zandvoortmeeuwen l wordt a.s.
pcnfonds.
Zondag o.a. gespeeld de wedstrijd De
voor het Rampenfonds
A»lijn: 1. iHafkenscheidsMuyswin» Postduiven-L.P.C., de no's l en 2 van
Hedenmorgen, Vrijdag, kreeg het be- kei 71 pnt; 2. fam. Meijer 60 pnt;.
de ranglijst.
l
stuur van Zandvoortmeeuwen een uitDoor Zandvoortmeeuwen' 2 wordt
B»Iijn:
'Holm»Keijzerswaard
63
/a
nodiging van „Zilvermeeuwen" uit
deze vrije Zondag benut tot het speZaandam om met het Ie elftal a.s. pnt; 2. Mevr. 'MeijermanssPasveer 63 len van een vriendschappelijke thuis.Zondag een wedstrijd te komen spelen pnt.
wedstrijd tegen D.V.O.S. l, een Ie klas,tegen genoemde club ten bate van het
Cslijn: 1. Van Dartelen»Vadcr (Z'^ ser uit de Amsterd. Voetbal Bond.
Rampenfonds.
De lagere elftallen komen voor de
62'/21 pnt; 2. Dames Kloots»
Deze uitnodiging werd aanvaard. De voort)
competitie in actie. O.a. is belangrijk
Zurcher
60
/-..
pnt.
wedstrijd vindt in de morgenuren
de wedstrijd van het 4e elftal uit teD»lijn: 1. Notterman»Spiers (Zand* gen N.A.S. 2 te Halfweg. Om uit de
plaats.
voort) 66'/a pnt; 2. Dames Martens» touurt van de onderste plaats te blij'ven is het nodig dat het 4e deze wedWaalewijn 66 pnt.
Benoemd
wint. Ook het 6e elftal zal zich
E»lijn: ]. Fam. Spoelder (Z'voort) strijd
Onze plaatsgenoot, de heer Th. A. van
in de resterende wedstrijden terdege
Wijk, in dienst bij de 'Dienst der Pu- 67 pnt; 2. Fam. Kroon 66 pnt.
moeten inspannen om degradatie te
blieke Werken, werd Donderdag in
F»lijn: 1. Mevr. VadewBisenberger ontgaan. In de uitwedstrijd Zondag
vaste dienst benoemd bij de gemeente (Zandvoort) 71 pnt; 2. Fam. Wakker tegen VI. Vogels 4 inoet dit elftal dan
Velsen als technisch ambtenaar A.
ook stevig aanpakken om de punten
60Va pnt.
mee naar huis te nemen.
G»lijn:
1.
Fam.'van
Leeuwen
61
Va
Zandvoortmeeuwen 7 mag thuis teBrandje
pnt; 2. Dames Vcrsreege (Z'voort) gen Stormvogels 9 geen steek laten
Woensdagmiddag omstreeks 2 uur 60V.,
vallen als men de kans op de bovenpnt.
rukte de 'brandweer uit voor een
plaats wil behouden.
rWijn: 1. v. d. Laar»dc Vos 571/» steHet
brandje in de kurkdroge dennen langs
Ie Zaterdagmiddagelftal is vrij
da A. J. van dei- Moqlenstraat. Toen pnt; 2. Fam. Olsen 56V» pnt.
men ter plaatse arriveerde hadden
Programma
voor Zondag 29 Maart:
.Mijn: 1 1. Dames van Doorn*Hoes
omwonenden juist het vuur onder de
vcns
45
/"
pnt;
2.
Fam.
Paardebek
Zandv.m.
2-D.V.O.S.
l vr.sch. 2.30 u.
knie. Een drietal dennen ging in vlamD S.S. 2-Zandvoortm. 3
12 u.
(Zandvoort) 44 pnt, evenals de Da»
men op.
N.A.S. 2-Zandvoortm. 4
2 u.
mes LansdorpsSuurland (Z'voort).
Kennemers 5-Zandvoortm. 5 12 u.
Zeepost
De troostprijs was voor het dames»
Vl'Vogels 4-Zandvoortm. 6
9.45 u.
Zandvoortm. 7-Stormvogels 9 9.45 u.
Met de volgende schepen kan zee* koppel StorsNotterman (Zandvoort),
E.H.S. a-Zandv.m. jun. b
9.45 u.
post worden verzonden. De data, hetwelk het slechtste resultaat van
waarop de correspondentie uiterlijk alle lijnen boekte....
Programma voor Zaterdag 28 Maart:
ter post moet zijn bezorgd, staan,
IJmuidteïi 5-Zandvoortm. 2
4 u.
tussen haakjes, achter de naam van Duinbrandje
Zandvjn. adsp. a-Halfweg a
4 u.
het schip vermeld:
Zandv.m. adsp. b-B.C.H. c
4 u.
Donderdagmiddag werd de brandweer
Indonesië: m.s. „Oldenbarnevelt"
R.C.H. e-Zandv.m. adsp. c
4 u.
l uur gealarmeerd voor een
(7 April). omstreeks
D.S.B.
a-Zandv.m.
adsp.
d
3 u.
duinbraiidje
langs
de
Kennemerweg.
Ned. Nieuw-Guiiiea: s.s. „Tomini"
vuur was echter reeds bij aan(21 April). Het
door arbeiders geblust. Onge- De jumorenspelers van Zandvoortm.,
Ned. Antillen: m.s. „Botne" ('30 Mrt.). komst
veer 80 m2 beplanting ging in vlam- P. v. Koningsbruggen en E. A. Koning
Swïhfcme: m.s. „St'entor" (l April).
zyn a.s. Zaterdagmiddag uitgenodigd
meii op.
Canada: m.s. „Noordam" (2 April).
door de H.V.B, voor het spelen in de
Zuid-Amerika: s.s. „Alcantara"
selectiewedstrrjden te Haarlem, waar-*r^te».
(30 Maart). Gevonden voorwerpen
uit een officiële Haarlems jeugdelftal
Australië en Nieuw-Zeeland: via Enzal worden gevormd.
geland (28 Maart).
AANWEZIG TEN BURELE:
Portcmonnaie met inh., shawl, zwart» R.K.S.V. „T.Z.B."
wit, gymschoen, zwart, linker.
(Adv.)
Het eerste elftal staat Zondag a.s.
AANWEZIG BIJ DE VINDER:
weer een zware wedstrijd te wachten.
Portemonnaie (oud), Diaconiehuis» Het is belangrijk dat men van meet
üoonmaakgetij: Hamea-Gelei straat 14; rij\vielsleutel, Poststr. 11; af aan de zaken goed aanpakt, waarautosleuteltje, boul. de Favaugc 15; door een overwinning mogelijk zal zijn.
springtouw, Zandv.laan 41.
Het programma luidt:
Aanwezig ten biirele:
T.Z.B. I-Geel Wit 2
2 uur
l muntbiljet; nyptang; kinderwantje,
T.ZJB. 2-S.V.Y. 3
12 uur
rood-wit; capuchon; gymschoen, zw.;
,T.Z.B. jun. a-Vogelenzang a 4 uur
imitatie parelsnoer;- div. sleutels.
---HET- MASKER
Zaterdagmiddag:
Aanwezig
bij
de'vinder:
Weet je wat jij eens moet doen, een
T.Z;B. adsp. a-T.Y.B.B. c
4 uur
maskertje nemen kind, daar knap je Jonge hond, Zuidlaan 24, Aerdenhout;
T.Z.B. adsp. b-Hoofdd. Boys b 3 uur
zo 'ontzettend van op, je voelt je er hond, soort tackel, Boul. P. Loot 69;
enkele
muntbiljetten,
Twentse
Bank;
gewoon, door herboren!
Deze uitlating van een vriendin, ge- zilveren beursje, KL Krocht 3 rood; KORFBAL
voegd bij de zevennonderd-zes-en- portemonnaie m. inh.. Da Costastr. 14;
twintig schoonheidsraadgevüigen in portemonnaie m. inh., Kostverloren- Voor Zondag is het volgende programdriehonderd damesweekblaadjes deden straat 129; duimstok, Stationsplein 9; ma vastgesteld voor d« Zandvoortse
handsch. met ritssluiting, Haltestraat Korfbal Club:
me het gfots besluit nemen.
24; dames-polshorloge, Helmersstraat
Ik dus naar de parfumier.
Z.K.C. I-Nieuw Flora 3
10 uur
Ik vroeg naar een goed masker voor 37bov.; shawl, lood-wit, A. J. v. d.
(aan de Kleverlaan);
mijn zuster. Want dat wil nu eenmaal Moolenstraat 8; alpine, KI. Krocht 2;
Z.K.C.
2-Nieuw
Flora
4
2.15
uur
niet hè, zo iets voor je zelf vragen, 't pet, Kerkstr. 14; damesschoen, links,
(aan de Van Oosten de Bruynstr.)
groen-beige,
Koningstraat
32;
'boodzou, gelijk staan met te bekennen. Ik
ben flets en vaal en ik heb rimpels en schappentas, Brederodestr. 86; auto- GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
pukkeltjes en ik voel me helemaal ped, Marisstraat 21; 3-wielig fietsje,
verpieterd. Nee, zo iets van een ander gele wielen, Haltestraat 81.
In de afgelopen week vond in Den
te zeggen is veel gemakkelijker. TenZij, die door, hen verloren voor» Haag de selectiewedstrijd plaats van
telefoonnummers
slotte gebruikt je zuster .hetzelfde ar- werpen afhalen bij de vinder, worden de heren-keurturnploeg, die op 2 Mei
en adressen
gument ten opzichte van jou, maar verzocht hiervan kennis te geven aan a.s. in de Concertzaal te Haarlem tei
dat is niet erg, dan ben je er zelf niet het bureau van politie, afdeling Ge» giem Bazel zal uitkomen.
b«.
De navolgende turners werden hier- 2000 Brandmelding:
Verbeeld je dat je zei: ik wil een vonden Voorwerpen.
bij aangewezen:
2403 Commandant Brandweer
masker voor mezelf, de hele winkel
K. Boot (Alkmaar), v. d. Sande
•• zou. met spiedende ogen je gezicht af(Vlissingen), Groeneveld (Den Haag), 3043, 3044 Politie
(Inge'z. med.)
turen om de pukkeltjes te zoeken.
Winands (Bocholtz), 'Hoogers (Til- 2100 Politie (aileen v. noodgevallen)
Misschien verbeeld ik me dat alleburg). Meijnen (Enschedé), v. Galen 2345 Gein. Secretarie
maal maar en komt net doordat ik
(Enschedé), Volkers (Alkmaar) en de
Voor al uw spoedopdrachten
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
nog met genoeg flair heb in de make
Ruijter (Delft) reserve.
up cultuur.
2262 Informatiebureau VreemdelinAfd.
handbal
Maar ik had mijn masker, dank zij
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
'De Afdeling Haarlem van het Nederl.
- mijn. zuster en ik kon de avond haast
,. niet afwachten.
Handbalverbond organiseert binnen- 2SS7 Stoomwasserij „Hollandia",
. Het mannetje moest uit. dus dat
kort een jeugdcompetitie voor jongens
fynstrykerü, J. H. G. Weenink.
en meisjes van 12 t.m. 16 jaar.
was mooi.
Pakveldstraat 30 a
Opgaven voor deelname kunnen geIk vergewiste me ervan dat de kinderen sliepen, las de gebruiksaanwijricht word'eni tot mejuffr. A. van Poel- 2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse•- ' - zing driemaal en bekeek voor 't laatst
geest voor de meisjes en de heer H.
laan 7 '
Wardenier voor de jongens, die ook de 2135 Zandvoortse Courant, Gertenrin de spiegel hoe lelijk ik was. Met
voorbereiding
van
de
training
op
Zagenoegen bestudeerde" ik alle ongeHaltestraat 39
bachs Drukkerij, Achterweg l
rechtigheden. Nog een half uurtje
terdagmiddag op ons veld zullen verzorgen.
'-.-Wjeel, zei ik -en een stralend-matte
Zandvoort - Tel. 2810
2424 Autobedrijven „Rinko"
Vglans zal je gelaat verjongen en nieuOranjestraat en Stationsplein
Afdeling Volleybal.
' vrs veerkracht geven. Je ogen zullen
DE chemische wasserij
2975
Joh. SUtsma's Leesbibliotheek
beter uitkomen, al je poriën zullen
De op het laatste moment ingelaste
„De Opbouw", Toliensstraat 47.
voor de betere kleding
herboren ademhalen. Dat stond allecompetitiewedstrijd van onzer dames
maal op het zakje.
tegen P.S.V.H. is in een 3-1 overwin- 2254 Siyterij liefferts, Zeestraat 44
Ik smeerde 'de smurrie op mijn gezicht en legde me volgens.de aamvijzing enige minuten plat neder met 'n
wat op mijn ogen; voor de kraaienpootjes.
ilk was net de onbekende van de
Seme, m het lelijk, en voelde me ook
'zo.
- 'Een goeie mop op de radio hulde
-, mjjn hoofd in een dichte stofwolk. Zal
je altijd zien, nooit is er wat lachbaars
op een .bonte avond em uitgerekend
-- als ik een masker neem vertellen ze
" "wat /goeds.
• Het bespaarde me in ieder geval een
• heleboel afbikken.
Vol verwachting verwijderde ik de
^laatste resten. Hoe was ik? Hm, stralend niet bepaald, wel mat. Ja herboren, ook, na die rommel op je gezicht.
Eigenlijk had ik verwacht Rita Hayworth in de spiegel te zien, maar ik
was -toch wel -tevreden. Ademden nou
.mij» poriën wel? Nou ja, het gaf een
tókker, fris gevoel, zou Pim het zien
als
~h"ü thuiskwam?
;
Maar die zei alleen: Ach je had
voor "mij niet zo laat op hoeven blijven hoor, kind je ziet er helemaal wit
, van.
61. Aan het hof heerste grote blijdschap toen men
62. Ze liet een lange lijst opmaken van de gevon»
Geen woord over mijn beter uibkodaar vernam wat er gebeurd was. De koningin was den voorwerpen uit Raaf's schatkamer en de schul»
mende ogen. Ik denk dat ik de volgenbijzonder tevreden over het weervinden van haar
dige zelf, die met een groot 'blok aan zijn poot, te
de keer eens een eidooiermasker neem.
collier.
'Ze zeggen dat dat fantastisch, inoet
pronk werd gesteld, moest die lijst honderdmaal
zflnK- NBEL.
overschrijven.

Sport

|/O:Or vlijtige handen

de

FAMILIEBERICHTEN

Belangrijke
j

DG avontuurlijke reis

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 29 Maart
10.30 uur: Dr A. van Biemten. van
Bentveld.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 29 Maart
10 en 17 uur: Ds A. de Ruiter.
Zond. 8.
Goede Vrijdag, 3 April:
20 uur: Ds A. de Ruiter.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 31 Maart
S uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr. J. W. van Zejjï.
Zondag 29 Maart 9.45 uur: Radiotoespraak (op 402 meter) door de heer
G. Stelliiïga van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „De lawine, het
water en de mens".

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 2Ï Maart 8 uur: film
„De Ranch der verdoemden".
Zaterdag 28 Maart 8 uur: 'idem.
Zondag 29 Maart. S uur: idem. Zondagmiddag 29 Maart 2.30 uur: film
„Soldaat Boem".
Maandag 30 Maart 8 uur: film.
„De Ranch der verdoemden".
Dinsdag 31 Maart S uur: film
„Een vrouw werd geschonden".
Woensdag l April 8 uur: idem.
Donderdag 2 April 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Zaterdag 2S Maart 9 uur: „Branding»
Forum" in Esplanade, onder ausp.
van de ver. „De Branding".
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 28 Maart 8 uur: De Rotter»
damse Comcdie met „Fientje Beu=
lemans".
Zondag 29 Maart 8 uur: De Rotter*
damse Comedie met „Moord bij
open doek".
Woensdag l April 8.15 uur: Het Vrije
Toneel met „Engelen zonder vleu»
gels".

Maga/ijn

't Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak.

Reeds in

VOOR DE SCHOONMAAK:
Kastpapisr
Stoffers
Kastranden
Boenders
Matbar.kloppers
Bezems
Zwabbers
Stofdoeken
\yafeldoekjes
Sponzen
, Zesmlappen
palatum, Cocoslopers, Tafelzcil
SV/ALITESTRAAT 9 - TELEF. 2418

l dag

- gereed

Breek met de sleur,
Doe DE WAS uit de deur.
Blijf thuis niet langer plassen,
Laat Meulman voor u wassen

Wasserij MEULMAN
GROTE KROCHT 14 - TELEF. 2919
Geopend van 8-2 uur

Laat nu
Uw kamer

Hot is Lonto, Hoozoeï
'
<

Mamma koopt NU een A.E.G.
^w was 's dan v'u£ Keflaa".
Daarna kunt tl zonnen gaan!
A.E.G. WASMACHINE met wringer en schakelaar
f 398,- of ƒ 24,25 p.m.
ld. zonder wringer
ƒ 330,— of ƒ 20,25 p.m.
- HTJISH. CENTRIFUGE . . ƒ 251,- of ƒ 15,50 p.m.
Uw Was winddroog in een paar minuten.

v.a. f 13.50
papier inbegrepen.

T.C.Heemeijer
Van Ostade straat 7 a
Tevens Uw adres voor
PRIMA STOFFEERWERK
3-delig bed l pers
ƒ 49,—
2 pers
ƒ 79,—
2 crapcauds, 4 stoelen ƒ 350,—

SFEER EN

GEZELLIGHEID

PHILIPS RADIO met dubbele klankkleurregelaar, visserijband en pick-upaansluiting
/ 245,— of j 14,45 p.m.
Gebruikt U Uw Radiotoestel volledig? Wist U, dat gramofoonmuziek zo
mooi klinkt op Uw eigen' radiotoestel met
PHILIPS FICK-UP vanaf ƒ 1,25 p.w. of
PHILIPS PLATENWISSELAAR op standaard ƒ 220,- of ƒ 13,25 p.m.?

Administratiekantoor

VOOR DE SCHOONMAAK
STOFZUIGERS, diverse 'merken

J. P. F. R. Pesch
Brederodestraat 26, tel. 2667
Boekhoudkantoor, incl. belastingzaken,
huizenadministratie, assurantieën.
Deskundige verzorging van Uw aangiftebiljet voor de Inkomstenbel. 1952

vanaf ƒ 2,— p.w.

TELEVISIE
Actualiteiten, Cabaret. De Kroningsfeesten, alle bijzonderheden kunt U
zien in Uw eigen gemakkelijke stoel.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige -wijze de betaling met U.
Ook voor reparatie
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
RADIO
Kostverlorenstraar
7
TELEVISIE
Telef. 2534
ELECTRA

Wilhelminaschool
van
leerlingen
voor het nieuwe cursusjaar aanvangende l September kan plaats hebben
Maandag 30 Maart van 7.30-9.30 uur 's avonds in
het schoolgebouw aan de Dr C. A. Gerkestraat.
HET BESTUUR.

f. H.

PASEN l
ZIET ONZE ETALAGES

BROSSOIS
Schoenhandel
en Reparatie-afdeling
GROTE KROCHT - TELEFOON 2106

Bericht van Vestiging
l April 1953

Dinsdag 31 Maart
INLEVERING
LandbouwVACANTIEBONNEN
LAATSTE OPROEP

in Ons Gebouw, Brugstr. 17,
's avonds om half 8.
Bedrag ƒ 30,—
Penningm. G. DE ROODE

Bij de
Tennisclub „ZANDVOORT"
kunnen nog enkele Damesen Herenleden geplaatst worcien. Gelegenheid tot trai- naar Dr C. A. Gerkestr. 21:
nen. Veel speelgelegenheid.
Inschrijving sluit 31 Mrt a.s.
Secr. Thorbeckestraat 10.
Pedicure — Manicure
Telef. 2633.
Schoonheidsspec.
met jarenlange ervaring.
Koksleerling gevr.
Telefoon bluft 2812
bekend met banketbakkerij.
B.z.a.
-voor de huishouding
KEUR, Kerkstraat 27.
NET MEISJE, 22 j., intern.
Gevr. voor echtp. met doch- Br. no. 2406 bur. Zandv. Crt.
tertje 7 j. TWEE KAMERS,
keuken; Juli, Aug. Br. onder
TE KOOP
no 2404 bur. Zandv. Crt.
3 moderne huizen, waarvan
één daidelijk te toetrekken,
GEVR. WERKSTER
de andere over 3 of 4
vaor hele of halve dagen.
maanden.
Brederodestraat 77.
Nieuw gebouwde flats. Grote
WERKSTER GEVR.
hypotheek beschikbaar.
voor l keer per week. Br. no. Makelaar W. PAAP
2403 bureau Zandv. Crt.
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965
Gevr. NET MEISJE voor de
huishouding J. E. Steenken,
Gr. Krocht 20 B, Bankebbakkerij.
GOED TEHUIS GEZOCHT
voor jong hondje, 8 mnd.
in het betere genre
tegen lage prijzen
Dr Gerkestr. 159, 's avonds
na 6 uur.
Elisabeth Donye
Dame zoekt tijdens het sei- Pakveldstr. 30. Telef. 2739
zoen WERKKRING als serveerster, cassière o.i.d. Be«end met vreemde talen en Krijgt U Gasten?
typen. Br. onder no. 2405 Wij VERHUREN ledikanten,
bureau Zandv. Courant.
bedden, tafels, stoelen, bestekken erx serviesgosd.
Te koop aangeboden Vei'huurinrichting
P. WATERDRINKEB,
Partij Terrasstoelen
KObtêrstraat 5 - Tel. 2164
en -Tafels
T
e bez. Zaterdag na, 4 uur Gevr. DAGMEISJE of werkStationsrestauratie Z'voort. ster. J. 'Paap, Burgemeester
Engelbertsstraat 36.
Te koop:
2-PERS. OPKLAPBED met
kapok bed. ƒ 100,-.
Brederodestraat 5.

Verhuisd

M, G, van Borkum

Mooie

Zomerhoeden

Woningruil
Amsterdam-Zandvoort

Gertenbachs Drukkerij

Zeestraat ,71

l

telefoon:..3073

Ouders van Zandvoort, stuurt Uw kinderen

Onverdeeld
naar de
Openbare school

HERBOUWPLICHT
te koop gevraagd
van pl.m. 550 m3.
Opg. onder nr. 2402 bur. Zandv. Crt.

Inlichtingen:

Uw TUINONDERHOUD
is in goede handen
als U het door ISClJ&JcVJÜliv laat doen
WAGENWEG 78, HAARLEM, Tel. 0250041418

WIM GERTENBACHSCHOOL - Schoolstraat
KAREL DOORMANSCHOOL - Parallelweg
HANNIE SCHAPTSCHOOL — Herenstraat
SECR. „VOLKSONDERWIJS" — Brederodestraat 56

Adverteert in de Zandvoortse Courant

VOOR WEINIG GELD /
Nog dagelijks hoort men vele moeders klagen: Wat kunnen die
kinderen toch veel aan, vooral aan de voeten.
Dat is toch niet nodig! Presburg brengt immers juist voor het
jonge volkje een collectie om van te watertanden. Mooie, ijzersterke kinderschoenen tegen prijzen, die VELE GULDENS LAGER zijn
dan U overal elders betaalt.
Hier ziet U er enige voorbeelden van!
Buitengewoon solide
JONGENS-MOLIÈRE,

in bruin of zwart
rundbox. Met extra
zware zool. Maten:
28 .
7.95
'29-31
32-35
36-38
39-40

21 . .
22-23

Leuk KINDERSCHOENTJE,
in bruin of beige leder.
Kernieder zool. Licht
en buigzaam, Maten:
. 4.95 l 24-27 . . . 6.95
. S.95
28-31 . . . 7.95
EIGEN FABRIEK TE WAALWIJK

verzorgt al Uw

DRUKWERK

. VrU bovenh. in on., bev. gr. kamer ensuite,
euk., badk. en. gang. teler.
aanw.
Telefoon 2135 Achterweg l
Ge
z.: kamer ensuite m. zijkamer, keuk. en badcel en
tel
. Br. no; 2401 bur. Z.'Crt.
k

M. J. KERKHOVEN-NIEUWENHUIS
s
APOTHEKER

PRESBU

Grote Houtstraat 29 - Haarlem

Sportief
MEISJESGESPSCHOEHTJE,

in bruin of beige, met
crêpezool. Maten.
29
9.95
30-31
10.95
32-35
11.95

HAARLEM. LEIDEN - DEN HAAG-BUSSUM . HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Faas-Aanbieding!!

Enkalons, zeer
fijn .... ƒ 2,98
Geminderde
Nylons . . ƒ 3,95
Perion kousen
100%.... ƒ 4,75
Zeer fijne
Enkalons.. ƒ 5,45
Amerikaanse
Nylons . . ƒ 5,75
Kristal Nylons,
z\v. naad., ƒ 5,95
Links geweven
kousen . . ƒ 1,98
Perion kous,
links gew. ƒ 2,25

De
Wolbaai
Haltestraat 12 a
Telef. 2099

Aangifte leerlingen
openbare scholen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort brengen ter
algemene kennis, dat op Maandag- 30 en Dinsdag 31 Mrt
en >op Woensdag l April a.s., gelegenheid zal beslaan voor
aangifte van leerlinge», die met ingang van de cursus
1953-1954 de Hannie Schafts chool of de Karel Doormanschool zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 10 en 12.30 uur ter
gemeente-secretarie (boven).
Tromvboekje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór l October de leeftijd van zes
bereiken of 'bereikt hebben.
De aangifte van leerlingen, die met ingang van de cursus 1953-1954 de school voor uitgebreid lager onderwas
(Wim Gertenbachschool) zullen gaan bezoeken, dient te
geschieden bij het Hoofd der school (inde school: Schoolplein 1) op Maandaig 30 en Dinsdag 31 Maart a.s. na
16.15 uur.
Ook hier -trouwboekje mede te brengen.
Zandvoort, 25 Maart 1953.
De burgemeester, VAN PENEMA
De secretaris, W. BOSMAN
Nog één week dan is het Pasen

Nu is het de tijd voor een

nieuw costuum, tailleur of
sportcombinatie!

Wij hebben aan onze sortering heerlijke koekjes weer
es één toegevoegd, namelijk

TBOPICAL, PICK WICK en
BIRDS EYE COSTUTJMS, 100 % wol
ƒ 108,KAMGAREN COSTUUMS .... ƒ 79,- tot ƒ 108,SPORTCOLBERTS
van ƒ 27,75 tot ƒ 45,PANTALONS
van ƒ 14,_ tot ƒ 34,-REGENJASSEN
van ƒ 19,- tot ƒ 91,U moet beslist eens komen kijken bij

Succes
Kerkstraat 20

Koffiemoppen
Ter kennismaking
alleen Zaterdag

Er is niets wat deert,
als U met SECCOLXTH smeert!

Fa, A, v,d, Mije & Zonen

De ideale

CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot 1.30 uur geopend

V

'

" '

_

J

Opl. PEDICUREVOETKUNDE
Spec. vakopleiding voor alg.
erkend diploma. Aanv. nieuwe' cursus l April. Inl. en
prosp. Haarl. Kweekschool,
KI. Houtweg 39, Haarlem,
tel. 17377.'

INKOOP

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Noord-Zuid-Hollandsche Vervoermaatschappij N. V.

Per M.Z.H, naar
,Flo3ra' en ,Keukesihof'
Speciale retourbiljetteii naar HEEMSTEDE en
LISSE inclusief toegang tot de Flora of Keukenhof

^r

Avondreiours naar de FLORA
incl. toegangsbewijs tegen sterk verlaagde -prijzen.

~fc

Haarlem Lichtstad
Speciale rondritten

Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg;. Engclbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

Lompen
per kg 35 et
Geel koper
per kg 100 et
Andere metalen
tegen de hoogste bcurspnj/cn

door het schitterend verlichte HAARLEM en
HEEMSTEDE.
Vertrek Soedaplein, Stationsplein,
Tempeliersstraat- 20.00, 21.00 en 22.00 uur. Duur van de rit
plm. l uur. Prijs slechts ƒ 0,50 per persoon.

•fc

Fa J, v, d, BOS & Zonen

Rondreizen Haarlem en omstreken
met onze luxe toerwagens
Op werkdagten.
Vertrek Haarlem, Tempeliersstraat 14.00 uur.
Vertrek Haarlem, Stationsplein 14.05 uur.
Duur van de rit plm. "3 uur.
Prijs ƒ 2,—. Kind. t.m. 9 jaar f 1.—.
Een schitterende tocht.
r

A. Akersloot
Schelpenplein 7, telefoon 2845
Pakhuis geopend van 9:5.30 u.

Voor de Schoonmaak
hebben we ruime keuze in vitrages,
lopers, matten, balatum, overgordijn;
stoffe?i.
Verder bedrijfskleding en
andere manufacturen.

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Vanouds Kruisstraat 12 — Tel. 23fiO

op werkdagen om 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 uur
vanuit Haarlem en Leiden in de bloeitijd der
bloembollen met bezoek aan, KEUKENHOF.

Raadpleeg onze folders,
welke op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn

Bestelt vroegtijdig Uw

PAASROLLADE

bij „La Viande"
Kleine Krocht l - Telef. 2432

pasta-waterverf

voor binnenwerk met een zeldzaam goed dekvermog'en, in de meeste gevallen in l keer hagelwit.
SEOCOLIT.E geeft bijna niet af. SECCOLITH
moet met ca. 25 % water verdund worden tot een
strijkbare verf. Met zuigende ondergrond met ca.
30 % water verdunnen. Verkrijgbaar bij

r Abonneert

u
op de
ZANDVOORTSE
T
COURANT

Fijnstrijkerij — Snells aflevering —KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

t;

65 cent per 250 gram
Sehoolplein 4 - Telef. 2467

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging

VERVO

VOOR I/W

Handel in Verf, Glas, Behang, Schoonmaakartikelen, Kwasten, Penselen, enz.
JAN SNIJERPLEIN 7. TEL. 2055. Zandvport-bad
P.S. Ook Zaterdag z«n wij de gehele dag geopend.

RUTON STOFZUIGERS
ƒ 135,- en ƒ 155,EXCELSIOR STOFZUIGERS ƒ 120,- ƒ 139,- ƒ 155,HOOVER STOFZUIGERS .'. ƒ 85,- ƒ 175,- ƒ 230,HOLLAND ELECTRO STOFZUIGERS
ƒ 135,- ƒ 155,Ook op termijnbetaling

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

van

antiquiteiten
Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor=
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288
TAPIJTEN
Zaterdag (de gehele dag)
aanbieding van export»
partij, direct aan parti*
culiercn, tegen fabrieks*
prijzen
w.o. Wiltons,
waarde ƒ 120 voor ƒ 79,
grote Wiltons, waarde
J 160,= voor ƒ 98,=, M.
Smyrna's waarde ƒ 145,=
Voor ƒ 89,50, extra grote
maten, waarde ƒ 19S,*
voor ƒ 125,=.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gehr. Koper \ Telefoon 2550
Vanaf Vrijdag 27 t.m. Maandag 30 Maart, 8 uur
MARLENE DIETRICH, ARTHUR KENNEDY,
MEL PERRER in

DE RANCH
der verdoemden
(In technicolor)
Mariene Dietrich
De koningin van een schuilplaats van vogelvrij-verklaarden in het Wilde Westen!
Toegang '18 jaar.

Een vrouw werd
geschonden

DEZE WEEK
250 gram

NELSONS
.r 70 cent

Ga eens na. als U
dit jaar dadelijk klant van De Gruycer
was geworden, wat zou U dan nu al aan
De Gruycer's cassabons hebben verdiend ?
Wekelijks hebt U toch zeker wel voor tien
gulden aan krui déniers waren nodig. ledere
week voor tien gulden cassabons,
gedurende 12 weken achtereen,
dat zijn 12 contante guldens. P; K CSUYTIR*
,EH 16W H.V.
Een mooi extra kleedgeld!

Vanaf Dinsdag- 31 Maart -t.m. Donderdag 2 April
S uur.
MALA POWERS, TOD ANDREWS, ROBERT
CLARKE in:

Een film die de reacties 'behandelt van een meisje
na een afschuwelijke ervaring!
18 jaar.

ZIE ONZE PAASETALAGE

Fe. van STAVEREN
Zeestraat 48 - Telef. 2684

Café „De Kroon"

Zondagmiddag 29 Maart, 2.30 uur speciale matinee
De ongelofelijke en döldwaze avonturen 1 van öein
modelsoldeat! Van 'begin tot einde
één schaterlach! NILS POPPE in

Iedere'Woensdag speciale

MOSSELENAVOND
Stationsstraat 11. Tol. 3075
Geopend tot 2 u. 's nachts.

Soldaat Boem
Toegang alle leeftijden!

HOE KOM IK AAN MIJN RIJBEWIJS?
A» B. C. AT
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A, Sommeling, Ons Huis, Dorpsplein.
Telefoon 2374.
B. Baltker, Dr. Gerkestraat 48 rood.
•D. Offe'nberg, Nic. Beetslaan 52.

Inlichtingen:

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085,, Haarlem

JUIST
IN DEZE TIJD
;
IETS VOOR U
Haring In tomatensaus
blik 255 gram 58
Haring In tomatensaus
blik 400 gram 82
Pilchards in tomatensaus blik 89
Sardines in olijfolie
blikje 72
Zalm . . . . blik 220 gr. 175

et.
et.
et.
et.
cl.

Dus nu de knoop doorhakken en
óók klant van De Gruyter worden.
Elke volgende week kunt U óók een
extra gulden hebben. Dank zij de voordelen
van eigen fabrieken en méér dan 370 eigen
winkels kan De Gruyter U zo royaal laten profiteren van 10°/o korting.

DEGRUYTER
'^•'Alleen De Gruyter geeft 10% korting-op alie
artikelen, behalve suiker, zout, soda.
530326
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Een mooie onderscheiding

Interessant

vraag- en antwoordspel
. . . Branding-Forum zag hedendaagse problemen
onder het oog . . .
was een goed idee van 't bestuur
van de vereniging „De Branding" om
bspaalde personen Ie vragen zitting
te nemen in een forum. De belangstelling j.l. Zaterdagavond in de bovenzaal van „Esplanade" was bevredigend
te noemen, hoewel de* zaal niet geheel
gevuld was.
De voorzitter,, de heer W. M. Langereis, stelde de leden voor, te beginnen met Jaap Buijs Jr, voorzitter van
Badiolympus; voorts de beeldhouwer
A. de Brouwer uit Zandvoort, Dr C. F.
M. Robbers, eveneens uit onze geineente, het „strijdbare" raadslid, de
heer G. Tates, uit Zandvoort, de heer
A. D.-Hildebrand, bekend- van Monus,
de man van da maan en de hser A.
Cassee, oud-wethouder van Bloemendaal.
De heer Buijs gaf een korte uiteenzetting en sorak de verwachting uit,
dat „heilige huisjes" niet gespaard zouden worden. Het werd een interessant
vragenspel, maar nog interessanter
antwoordspel. De leden van dit forum
moesten natuurlijk direct antwoord
gevsni, hetgeen niet altijd gemakkelijk
viel.
De eerste vraag was gesteld naar
aanleiding van een bepaald streven
om Duitse touristen naar onze badplaats te krijgen. De meningen waren
nogal verdeeld, maar over het algemeen constateerde men, dat Zandvoort ook aan zijn zelfbehoud moet
denken. Met open armen 'behoeven deze vreemdelingen^?) echter niet ontvangen te worden, daarvoor is het gebeurde in de 'bezetting nog te kort geledsn'.
Hoe denkt U over de verheerlijkingvan sommige sportfiguren, zoals bijv.
Abe Lenstra?
Die arme Abe moest, er natuurlijk
weer bljgehaara-worden, ''t "zou vreemd"
zijn als dit niet zou gebeuren. Sommige leden vonden de verheerlijking
abnormaal; .een ander lid vond deze
aanbidding een vooruitgang, omdat in
zijn jeugd de boeken van Karl May 't
ideaal van de- jeugd waren. De laatste
spreker — een bekend sportman —
achtte het'gevaar niet groot en was
— terecht — van mening dat Abe
over tien jaap een gewoon ambtenaar tje zal zijn, over wie niemand meer
spreekt.
Wat denkt U van de Zondagswet?
De Tweede Kamer had over dit onderwerp drie-en-een-halve dag gesproken. de leden van het forum kregen
maar twee minuten spreektijd. In hst
algemeen geloofde het forum niet zo

Dr A. van Biexnen over:

De Minister van Wederopbouw en
Volkshuisvesting gaf in 1952 aan het
'Bouwcentrum te Rotterdam opdracht
een documentatie samen te stellen
van een 25-tal plannen van scholen,
bestemd voor verschillende soortisnivan
onderwijs. De bedoeling was een globale en een zo objectief mogelijke indruk te gewsni van de huidige stand
van de scholenbouw in Nederland.
Thans blijkt dat in.deze „Scholenbouw in Nederland", welke tevens in
het Engels is verschenen, ook een project van Zandvoort is uitgekozen.

in ds doelmatigheid van deze wet. Een
lid demonstreerde het als volgt: „Ze
dronken esn glas, deden een plas en
lieten ds 'Zondagswet zoals deze was".
De voorzitter verwees voor een samenvatting naar het Kaïnerverslag!!
Wie is strafbaar voor ons rechtsgevoel, de klant of de winkelier bij het
verkopen na sluitingstijd. Twee leden
kozen de zijde van de klant, twee de
zijde van de winkelier. De conclusie
was dat de winkelier juridisch de
schuldige is, voor ons rechtsgevoel
echter de klant.
Picasso was ook nog in ons midden
en dit natuurlijk naar aanleiding van De weersomstandigheden waren Zonzijn portret van Stalin. Alle leden wa- dagmiddag voor voetbal niet 'bepaald
xen van mening, dat ds reactie van gunstig te noemen. De harde wind
de communisten onbegrijpelijk is. Zij maakte balcontrole nagenoeg onmogehebben toch alles — wat zijn werk be- lijk en daarmede is meteen verklaard
treft — aanvaard' eru kunnen onmoge- dat de ontmoeting- tussen T.Z.B. met
iijk dit portret verwerpen omdat 'de kampioenskansen in de 3e klasse H.V.
fotografische werkelijkheid opeens niet B. en Geel-Wit 2 oninteressant was.
benaderd zou zijn.
De thuisclub moest van der Meij weEen .beetje voorzichtig werd de vraag gens een blessure missen, hetgeen een
gesteld „Waarom willen bepaalde man- flinke verzwakking- voor dit elftal benen hun wettige echtgenoten niet zien tekende. Over het algemeen was T.Z.
uitblinken?" Men was het eens, dat de B. wel sterker, maar het plaatsen —
houding van deze mannen afkeurens- vooral van 'de voorhoede — was zesr
waardig is. Angst voor de vrouw, dus slecht te noemen.-j2elfs tegen de ster•ook angst voor zichzelf zal hiervan wel kè wind in wist • de thuisclub het
de ondergrond zijn > . .
vijandelijk doel verschillende keren te
Wat denkt U over de nieuwe Werk- benaderen, maar van scoringskansen
loosheidswet? Leidt deze niet tot ver- werd geen gebruik gemaakt, hoeweide
achterhoede va-n^Geel Wit niet hecht
slapping?
Esn. moeilijke vraag, welke in een genoemd mocht worden'. Eerst na een
tekort tijdsbestek moest worden ba- half uur spelen kwam uit een voorzet
handeld. Enkele leden neigden tot de van Draijer'de bal terecht bij de doelconclusie dat de wet inderdaad- tot • verdediger,-die niet klemvast bleek.
verslapping zou leiden, maar toch Castien was er als de kippen bij om
kreeg ik het gevoel dat men over dit mst een „hakje" de bal in het verlaonde-rwerp Is weinig ingelicht was. 'ten'doel te laten rollen (1-0).
,Een ander lid noemde deze wet een . r>ec voorhoede van Geel Wit stuitte
grote aanwinst en een veiligheidsklep op een goede. Zandvoortse verdediging,
doel maar weinig
voor de werkers. De a-socialen toch zodat Schelvis in het
r
zullen altijd — 'bij iedere wet — wel gevaarlijke ballen te verwerken kreeg.
In
de
tweede
helft
werd er in. het
aan hun trek weten te komen.
door T.Z.B. zeer. onsamenWat denkt U over het afbetalings- bijzonder
hangend gespeeld.-, Er werd maar in
systeern? Normaal noemt mem dit sys- het
wilde weg getrapt, van samenspel
teem niet, al is het dan b.v. in Ameri- was geen
sprake, "én de schoten op doel
ka-erg-*-ins'eburgerd, -en--d«-eindcon- "waren totaal
"ongevaarlijk. "•
ciusie was: een ernstig sociaal kwaad!
Eerst
nadat
van den Berg — die een
Het initiatief van „De Branding" goede wedstrijd
speelde — een doelkan zeer geslaagd genoemd worden en punt door een kopbal
is voor herhaling zeker vatbaar, b.v. wist te vooiikomen werdternauwernood
de thuisclub
in het volgende winterseizoen. Alleen wakker, maar toen moesten
er nog
zou het dan prettig zijn. indien meer maar
tien
minuten;
worden
gespeeld.
personen blijk van hun belangstelling Teen lukte plotseling alles en
kwam
gaven. Het was een leerzame avond! Dr Robbers, de voorzitter van T.Z.B.,
J.G.B.
enigszins tot rust en begon hij de koude te vergeten....
(Adv.)
Dezelfde van den Berg schoot de bal
hoog
voor het vijandelijk doel. De doelU wilt helpen als de nood

Zoals bekend, ligt het in de bedoeling binnen afzienbare tijd een kleuterschool in Plan Noord te bouwen en
wel op een terrein, omsloten door de
Nic. Beetslaan. Vondellaan, Bilderdrjkstraat en de Const. Huygensstraat.
Het ontwerp voor deze school, afkomstig van de technische staf van
de Dienst der Publieke Werken, is nagenoeg volledig in dit documentatiemateriaal opgenomen, wel een bewijs
dat dit gebouw door de hogere autoriteiten wordt geapprecieerd. Een mooie
onderscheiding voor de Dienst der
Publieke Werken!
Ongeveer 120 leerlingen zullen in de
nieuwe school onderwijs ontvangen.

T.Z.B. kraakte G e el-Wit 2
eerst in laatste minuten!

aan de man komt?
Dan moet U opgeleid en
geoefend zijn.
Meld U nu voor de B.B.

2e trainingsdag

In plaats van op Zaterdagmiddag organiseerde de K.N.M.V. dit keer een
training voor de motorrenners eens op
Zondag. De
weersomstandigheden
werkten echter niet mede, zodat slechts
een klein aantal rijders op het circuit
verscheen. iEr werden maar enkele
rondjes gedraaid, waarna men zo spoedig mogelijk de haardsteden weer opzocht.
Voor de tribuneplaatseni bestond in
komst van de Rooms-Katholieken met het geheel geen belangstelling!
hun kromstaf? (Het symbool van de
bisschoppelijke waardigheid in de r.k.
Kerk werd! hier kennelijk als wapen GYMNASTIEKVERENIGING „O.S.S."
gezien. Verslagg).
een beteie gelidsindeling te
Spr. antwoordde hierop dat men Teneinde
krijgen, zullen hedenavond (31 Maart)
geen angst voor Rome moest ihebbten'. voor
de meisjes van 11-13 jaar onderHet aantal Rooms-Katholieken stijgt
wedstrijden gehouden worden.
weliswaar, maar daarentegen is er ook linge
'De
openbare lessen voor de jeugdeen grote afval en er zijn buitenge- groepen,
die voor d'e kleuters
woon veel en grote spaomingen in ds zo'n grootwaarvan
succes waren, zullen in de
boezem van de K.V.P. Geruststellend loop van Mei
plaatsvinden.
liet hij er op volgen: „Laat ze maar
Gelijk bekend zullen er in verband
wat koekhappen!" (Niet erg elegant met
de
Paasvacantie
volgende week
in een dergelijke bijeenkomst. Red.)
geen lessen gegeven worden, doch deze
Es wijkavond werd besloten met week
alle lessen (ook van Donzang en gebed, waarin Ds Saraber derdaggaan
a.s.) gewoon door!
voorging.

„De Wereldraad van Kerken"
Vrijdagavond j.l. hield Dr A. van Biemieni in de nieuwe Consistoriekamer
van de Herv. Kerk een lezing over de
Wereldraad der Kerken. Na een historisch overzicht gegeven te hebben over
het ontstaan van de oecumenische beweging, toonde spr. aan dat de Wereldraad zich ernstig bezig houdt met
de problematiek in de huidige samenleving. Tijdens het congres der Kerken in 1948 in Amsterdam gehouden,
zijn .een viertal rapporten opgesteld,
welke nog steeds hun geldigheid bezitten. Deze rapporten droegen als titel:
1. Een Kerk naar Gods plan. 2. Het
getuigenis van de Kerk naar Gods
plan. 3. De Kerk en de wanorde van
de samenleving. 4. De Kerk en de intsrnationale politieke chaos.
'Na een korte pauze, welke benut
was geworden, zoals bleek, tot het formuleren van enkele vragen, kregen
enkele van de aanwezigen inderdaad
gelegenheid' iiun vragen te stellen.
Iemand vroeg: Welke Godsdienst
heeft de Koningin- van Engeland
eigenlijk? en de tweede vragensteller
vroeg of er kans is dat de Gereformeerden mee gaan doen. Dit achtte
de inleider vooralsnog niet denkbaar.
'De zaak is evenwel niet hopeloos. Anders is dit met 'de Roomsen. Die zijn
verontrust door de gang varr zaken bij
de Wereldraad. Hoewel zij (de B. K.
Kerk) zich afzijdig houdt, is er toch
bij iedere (bijeenkomst van de Wereldraad een „waarnemer". Die is welkom.
Spr. stelde 'zich op het standpunt
da.t de Kerken zich veel meer de politieke spanningen van de hedendaagse trjd> moesten aantrekken. Wie dit
niet aandurft is onbrj'bels, want Christus schuwde niet — als 't nodig was
- de politieke tegenstellingen te noenien. (De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan).
Aan het slot van de avond werd
nog een interessante vraag gesteld:
Moet men beducht zijn voor de op-

Abonnementsprijs ƒ 0,— per jaar
per post ƒ 6,-. Buitenland ƒ 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Aanb esteding
Maandagochtend had ten raadhuize
een openbare aanbesteding plaats voor
de bouw van een openbare lagere
school aan de A. J. v. d. Moolenstraat.
Voor de bouw van de school, mét
de grondverbetering, schreven in:
E. Schuit, Hillegom, ƒ 124.000,—;
J. Seysener, Hillegom, ƒ 124.700,—;
H. Baggerman, Bl'daal, f 133.000,—:
C. Kok, Amstelveen, f 134.800,—;
W. Bulters, Heemstede, ƒ 126.100,-;
S. Tromp, ƒ 128.900;
C. H. Slieker, Heemstede ƒ 134.200,—;
C. J. Strijk, Oegstgeest, ƒ 126,219,-.
Uitsluitend, voor de grondverbetering
werd ingeschreven door:
J. G. Nelis, Haarlem, ƒ 15.533,— en
A. Ie Clercq, ƒ 14.800,-.
Uitsluitend voor de bouw van ds
school werdi ingeschreven door:
D. Berkhout, 'Zandvoort, ƒ 120.522,—;'
A. J. de Rooy, Zaandam, ƒ 123.600,—;
C. Hartog, Zaandijk, ƒ 124.400,—;
Gebr. Tromp, Castricum, ƒ 116.800,—;
N.V. Bouw- en Handelsonderneming
Meijer, Duivendrecht, ƒ 117.818,45;
J. Reynders, Amsterdam, ƒ 124.500,-.
De laagste inschrijver voor de school
was C. J. Strijk, Oegstgeest voor een
bedrag van ƒ 106.919.., voor de gi'ondverbetering E. Schuit te Hillegom voor
ƒ 8200,-.

BRIDGEN
Door de tweede wedstrijd van de vierde competitie van de Zandvoortse
Bridgeclub zijn er in de verschillende
lijnen enkele veranderingen in de kopgroepen gekomen.
In de A-lijn bezet het dameskoppel
Fabel-Polak de bovenste plaats met
109.73%, gevolgd door NottermanSpringer met 105.55% en het dameskoppel v. Dartelen-Hagen met 105.10%.
In de B-lrjn klom mevr. Vader-Bisenberger door tweemaal als tweede te
eindigen op tot de eerste plaats met
111.64%. Mevr. Orok-Elzinga echter
staat slechts 1.18% achter, zodat er
hier nog van alles kan gebeuren. Het
dameskoppel Versteege zakte tot de
•derde plaats af met 107.54%.
•Het koppel mevr. Meesman-Agsteribbe, pas uit de D-lijn gepromoveerd,
speelt in de C-lijn de eerste viool en
heeft thans reeds een voorsprong van
ruim 18% op het dameskoppel Keurv. d. Maat. De derde plaats in deze
lijn is voor het koppel Penaat-Reijer
met 105.16%.
Het darneskoppel Lansdorp-Suurland
deelt de eerste en tweede plaats met
Lansdorp-Lorenz, daar 'beide 107.15%
uit twee wedstrijden wisten' te behalen.
Mevr. Berkhout-Hamers is een goede
derde met 102.38%.

verdediger beoordeelde dit schot verkeerd, waarmede de stand op 2-0 was
gebracht. Castien zorgde voor het derde, waarna Draijer met een ver, hoog
en onverwacht schot tot aller verrassing voor het vierde doelpunt zorgdrosg. Een minuut voor het einde was
het Vossen, die ten slotte met een lage
schuiver de eindstand op 5-0 bracht.
J.G.B.
(Adv.)

Het gaat om uw land, uw
gemeente, uw straat, uw huis,
uw gezin!
Meld U nu voor de B.B.

„Medal-test"
. bij Dansinstituut Stol
een groot succes
Zaterdag 28 Maart j.l. werd in de benedenzaal van ,,Hotel Keur'1 het eindsoiree gehouden van Dansinstituut
Stol. Ter gelegenheid daarvan werd
door nagenoeg alle leerlingen, pok.,d e,,
„eerstejaars'', de Medal-test afgelegd
voor het brevet met brons, een experiment dat nog nooit eerder door een
leraar in Zandvoort is gehouden.
Daze test is door de Nederlandse
Vereniging van Dansleraren in het leven geroepen, om de vele excessen die
zich regelmatig in bars en dancings
voordoen (Jive, Jitterbug en Swing)
tegen te gaan.
Als jurylid was door deze vereniging
afgevaardigd de heer H. Ponne, dansleraar te Amsterdam.
Toen de heer Ponne tegen half
twaalf de danszaal betrad, heerste er
een " zenuwachtige opgewonden stemming, zoals men die op een kinderpartij wel aantreft, tegen de tijd dat
St. Nicolaas verwacht wordt.
Getem wonder trouwens, want er was
door de leerlingen zowel als door de
heer Stol en echtgenote heel wat tijd
en moeite gespendeerd om aan de gestelde eisen, te kunnen voldoen.
Er waren 33 dansparen, die hun
krachten op de voorgeschreven passen
van Engelse wals, Tango en Foxtrot
wilden beproevten. Men danste in groepen van vier paren en na ruim een
uur had de jury, die de prestaties met
een cijfer en diverse bemerkingen kwalificesrde, allen onder de loupe genomen, met dit uiterst gunstige gevolg
dat ieder een gemiddelde van minstens
6 haalde (sommigen zelfs eem 8) en de
heer Ponne aan alle deelnemers (sters)
het brevet met brons kon uitreiken.
Dat dit een grote vreugde onder de
leerlingen teweeg bracht, behoeft geen
betoog en deze vreugde manifesteerde
zich in uitingen van dankbaarheid jegens de heer en mevrouw Stol, die danig in de 'bloemetjes en het fruit werden gezet.
Naar de heer Stol ons nog meedeelde, was deze uitslag, hoewel hij ten opzichte van het resultaat wel optimistisch was geweest, toch voor hemzelf
ook een verrassing.
Nu de spanning er uit was, werd nog
enige uren in een uiterst gezellige
stemming gedanst op de accordeontonen van de heer Nijkamp.
G.H.

Toon Hermans geeft avond
in Zandvoort
Onze plaatsgenoot Toon Hermans —
zelf lid van de voetbalclub Zandvoortmeeuwen, is bereid gevonden inorgenavond in Zomerlust een cabaretavond te geven met enkele ledien van
zijn gezelschap ten bate van het trainingsfonds van Zandvoortmeeuwen.
Het programma bevat oude zowel als
nieuwe liedjes en sketches.
Touring Zandvoort verleent aan deze avond zijn medewerking door de
kaartverkoop" in handen te nemen (zie
advertentie).

(Adv.)
Ongeoefend bent U straks
een sta in de weg.
Daarom moet U zich nu
melden voor de B.B.

Frankeer juist
bij postverkeer ZandvoortBentveld en omgekeerd
Van de zijde van de Posterijen wordt
ons medegedeeld -dat het postverkeer
tussen Bentveld en Zandvoort en omgekeerd nogal eens straf porto met zich
meebrengt doordat verkeerd wordt gefrankeerd. Men volgt n.l. vaak de volgende redenering: Bentveld is Gemeente Zandvoort, dus ik behoef op
een brief slechts 6 et te plakken en op
eöm briefkaart 5 et. Deze redenering
is echter onjuist. Bentveld ressorteert
onder de postbestelling Aerdenhout.
Ei- moet dus gefankeerd worden per
brief 10 et, per briefkaart 6 et.

Benoemd
Vandaag is de heer H. van leperen,
werkzaam bij de Dienst Publieke Werken, benoemd tot tekenaar 2e klasse
bij de Prov. Planologische Dienst te
Utrecht.

Filmavond
Motorclub Zandvoort
De „Motorclub Zandvoort" belegde
Maandagavond 30 Maart in „Espianade" wederom een interessante filmavond, aangeboden door de Tyresolesfabrieken te Bussum.
Daar de voorzitter, de heer B. Bakker Sr door ziekte niet aanwezig kon
zijn, heett* de heer F. Redeker als
vice-voorzittsr allen hartelijk welkom,
in het bijzonder Dr B. Entzinger,
Wethouder S. Slagveld en de heer M.
Gatsonides.
Daarna ging men over tot het vertonerji van enige sportfilms. Allereerst
zag men mooie- opnamen van de Internationale Tulpenrallye 1952 met de
„nacht van Auvergnes" en de „nacht
van de duizend bochten".
Daarna werden flitsen vertoond van
de Autobusrallye die vorig jaar Mei
georganiseerd werd. Interessant -waren
de opnamen van het circuit van Zandvcort waar de enorme bussen proeven
van hun rijvaardigheid moesten afleggen.
_Na de J3auze_;werd_ .een cpcktailfilm
'gedraaid1 vanT d'ê autosport, a'fgewisseld met enige muzikale shows. Men
zag >sen gedeelte uit de Rallye des Alpes en er werd een indruk gegeven,
hoe men zich in Amerika, het land
van de onbegrensde mogelijkheden,
van oude auto's ontdoet door ze eenvoudig in volle vaart op elkaar te laten inrijdieni tot er niets meer van over
is. of ze in brand te steken.
Tot slot een amusementsflimpje.
Het was een zeer geslaagde avond.
die door een groot aantal leden werd
bijgewoond.
Het was reeds laat toen de heer Redeker alle aanwezigen dank bracht
voor hun belangstelling.
G.H.

Ledenvergadering
De Vrouwengroep van de Partij van
de Arbeid houdt Woensdagavond in
Ons Huis een ledenvergadering. Op
23 April wordt eieni autobustocht naar
de Flora-tentoonstelling georganiseerd.

Korfbal
De wedstrijd Z.K.C. I-Nieuw Flora 3
ging wegens terreinafkeuring Zondag
niet door. De ontmoeting tussen Z.K.
C. 2 en Nieuw Flora 4 eindigde in een
gelijk spel (0-0), hetgeen hoofdzakelijk zijn ooraaak vond in de goede verdediging door de achterhoeden.

De bevolking
van Nederland in 1952
Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek bedroeg het voorlopige 'be*
volkingscijfer van Nederland, op l
Januari 1953 10.434.883. De toeneming
over het jaar 1952 bedroeg ruim
106.000 zielen. Het aantal geboorten
was in 1952 (232.521) enkele duizend»
tallen hoger dan in 1951 (228.631),
doch 'berekend per 1000 inwoners
bleef de geboorte op vrijwel gelijk
niveau (22.4 %o in 1952 tegen 22.3 "/„o
in 1951). Daartegenover was 't sterf*
tecijfer opnieuw lager (76.020 overle*
denen of 7.3 per 1000 inwoners tegen
7.5°/00 in 1951). Ook de zuigelingen*
sterfte 'bleef verder teruglopen (22,5
per 1000 levendgéborcnen in 1952 te*
genover 25,1 in 1951). Per saldo be*
droeg het overschot van geborenen
boven
overledenen 156.501 tegen
151.437 in 1951. Tegenover deze na*
tuurlijkc aanwas stond in 1952 een
overschot van uit Nederland vertrok*
kenen boven het aantal in ons land
gevestigden van 47.665 tegenover een
vertrekoverscb.pt van 22.433. De toe*
neming van dit vertrekoverschot is
gevolg van een belangrijk groter aan*
tal vertrokkenen (81.000 in 1952 te*
genover 67.000 in 1951) en daarnaast
van een lager aantal uit het buiten»
land (o.a. Indonesië) in Nederland ge
vestigden (34.000 in 1952 tegenover
45.000 in 1951). 'Het aantal huwelijken
was 'lager dan in '51 (87.383 of 8,4 °/oo
per 1000 inwoners tegen 90.225 of
8,8 V„o).

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
J.l. Zondag speelde het Ie elftal van
'Zandvoortmeeuwen een vriendschappelrjke wedstrijd tegen Zilvermeeuwen
te Zaandam ten bate van het Ramperifonds.' Deze ontmoeting werd na
een aardige strijd door Zandvoortmeeuwen met 1-0 gewonnen.
In de vriendschappelijke thuiswedstry'd tegen O.V.O.S. uit Amsterdam
bleef Zandvoqrtmeeuwen 2 met 2-1 in
de meerderheid.
Voor de competitie bracht Zandvoortmeeuwen 3 een bezoek aan D.S.S.
2 en had' tot 7 minuten voor het einde
een 2-0 achterstand. Toen gebeurde er
een ongerechtigheid naar aanleiding
waarvan de gemoederen bij beide partyen zo verhit • raakten dat de scheidsrechter besloot de stryd te staken.
Het 4e elftal bemachtigde een kostbaar puntje in de uitwedstrijd tegen
N.A.S. 2 te Halfweg. Er werd door het
4e zeer. enthousiast gespesld en -jammer was ..het dan ook dat een straf r
schop 'werd gemist waardoor de volle
buit a'an de Zandvoortsrs ontglipte.
De voorhoede van Zandvoortmeeuwen 5 was in de uitwedstrijd tegen
Kennemers 5 niet in vorm waardoor
dit elftal ondanks een lichte veldmeerderheid toch nog aan het kortste eind
trok. — Een verrassende over winning
boekte Zandvoortmeeuwen 6- uit tegen
VI. Vogels 4, een resultaat waarmee
het 6e elftal zeer is gebaat.
/
Het 7e elftal nam thuis tegen StofËftvogels 9 geen halve maatregelen en
won met ruim .verschil. De kans op»ft
kampioenschap bleef hierdoor behouden.
f
Een mooi resultaat was voorts de
kleine overwinning door het jun. jb
elftal behaald in de uitwedstrijd tegen
E.H.S. a.
~•'
Het 2e Zaterdagmiddagelftal kwam
goed voor de dag door de uitwadstrijd
tegen IJmuiden 5 te winnen, zij het
slechts met klein verschil.
De adspiranten-elftallen waren ditmaal minder gelukkig. Slechts het aelftal kon het tot' asn> overwinning
brengen.
Uitslagen van Zondag- 29 Maart:
Zilverm. 1-Zandv.m l 0-1 (vrach.)
Za'ndv.m. 2-D.V.O.S. •! 2-1 Cvr.sch.)
D.S.S. 2-Zandv.m. 3
2-0 Ogest.)
N.A.S. 2-Zandvoortm. 4
2-2
Kennemers 5-Zandvoortm. 5
2-0
VI.'Vogels 4-Zandvoortm. 6
2-5
•Zandvoortm. 7-Stormvogels 9 9-0
E.H.S. a-Zandv.m. jun. b
2-3
Uitslagen van Zaterdag 28 Maart:
IJmuiden 5-Zandvoortm. 2
2-3
'Zandv.m. adsp. a-Halfweg a
2-0
Zandv.m. adsp. b-R.C.H, c
0-9
.R.G.H. e-Zandv.m. adsp. c
9-0
.D.S.B. a-Zandv.m. adsp. d
5-2
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
T.ZjB. l heeft de belangrijke wedstrijd
tegeri'Greel Wit-2'.tot een goed eind®
gebracht' door met 5-0 -van deze concurrent te winnen. Daar de 'derde gegadigde voor de titel, E.H.S. 2, eveneens verloor, staat het eerste elftal nu
alléén aan de kop.
Stand'3 A H.V.B.:
T.Z.B. l
. 13 10 O 3 20
Geel Wit 2
14 8 2 4 18
E.H.S 2
13 8 2 3 16x
D.S.O.V. l
12 5 4 3 14
•Halfweg 2
12 5 O 7 10
Vogelenzang 2
13 4 2 7 10
V.VJD. 2
13 4 2 7 10
.V.V.H. 2
12 4 O 8 8
D.SJB. 2 14 2 4 8 8
x 2 winstpunten in mindering.
Uitslagen, van Zaterdag en Zondag:
T.Z.B. I-Geel Wit 2
5-0
T.Z.B. 2-S.V.Y. 3
4-4
.T.Z.B. jun.-Vogelenzang a
3-1
T.Z.B. adsp. a-T.Y.B.B. c
7-0
T.Z.B. adsp. b-Hoofdd. Boys b 2-7

Een ingezonden
Na de discussie in de Z.Crt. van 24
Maart heeft Mevr. Hillen-Orgodet het
wenselijker geacht om met een sprookje en imposante Franse termen te komen in plaats van met argumenten.
Daar zij er pry's op stelt het laatste
woord ' te hebben, vooraf een enkele
opmerking.
Mevr. Hillen, aangezien U zich er nu
toe bepaalt sprookjes op te dissen
heeft het verder geen zin meer U van
repliek te dienen. Alleieni vergist U zich
niet ! ü kunt het publiek — dat 'overigens niet uit ontoerekeningsvatbare
kaboutertjes 'bestaat — wél sprookjes
vertellen, doch met de eigenlijke zaak
heeft dit niets meer te maken. Dat U
mü persoonlek op een rancuneuze en'
goedkope manier belachelijk wilt matoen, gaat gerust Uw gang. Ofschoon
enige wellevendheid in de kolommen
waarin men U gastvrijheid verleent,
niet zou misstaan. De lezer begrijpt inmiddels wel wat U wél en niet kunt.
Het laatste woord is dus aan Mevr.
Hillen-Orgodet,
L.
Mijnheer,
De ontdekking, dat achter dat simpele L-tje de heer Leeflang-himself
schuil ging, heeft mrj met gepaste eerbied! vervuld. Verrukt was ik echter,
dat hy mij zo'n lang antwoord waardi'g keurde op mijn ingezonden stuk en
dat hrj zelfs toegaf ondeskundig te zijn.
Intussen -aal hy trots zijn be vernemen, dat een en ander my geïnspi-.
reerd heeft tot een aardig balletsprookje. Ik stel me er veel van voor,
als het eens ten tonele gebracht zou
kunnen worden.
„Er was eens.... (zo beginnen toch
alle sprookjes) een klein, zwart manneke. Hy had veel pyn aan eijn verkeerde .beentje, want daar was hrj per
ongeluk- 's morgens mee uit bed gestapt en inplaats van veel rust te nemen en maar weer vroeg in bed te
kruipen, besloot hy, een beetje eigen-

Bericht van Vestiging

Voor de P a a s d a g e n

l April 1953

vestigen wij uw aandacht op onze artikelen die het
gezellig samenzijn met uw gezin en- vrienden
helpen verhogen.
. .

M. J.

Netjes met Paaseitjes vanaf 25 et
Paasfiguren, gevulde eieren enz.

KERKHOVEN-NIEUWENHUIS
APOTHEKER

Zeestraat 71

Verder eieni ruime sortering in
BONBONS KOEKJES, BISCUITS,
KAASKOEKJES en ZOUTJES
SPECIAAL VOOR SUIKERZIEKEN hebben wij
een ZEER RUIME SORTERING

Telefoon 3073

- Voor kinderen
leuke attracties

Te koop aangeboden:
DAMESFIETS.
De Boer, Kerkstraat 20.

Chocolaterie

M.C.
NOL
KERKSTRAAT 34

Café „De Kroon"
Iedere Woensdag spzcialè

TELEP. 2364
MOSSELENAVOND
TE KOOP z.g.a.n. gr. meisj'&sjas, mt. 38 en, japonnen; Stationsstraat 11. Tel. 3075,.
beige jongenspak, leeft. 12 j. Geopend tot 2 u. 's nachts.
Adverteert in de Zandvoortse Courant
Dr Gerkestraat 139.
TE KOOP 2-persoons zwaar
gevl. AUPING SPIRAAL.
Swaluëstraat .2. .
T.o.: bankstel; wit maqué
slaapk. ameubl.; vier vlamsvoordelige.
gasforn.; l- en 2-pers. led.
m. kapokmatras en divan.
Paas
inkopen
Te bes.: Woensdag 11-4 uur,
Parklaan 83, Haarlem.
bij
Gevraagd een flinke heldere
WERKSTER voor 2 ochtenVAN AMERONGEN
den per week. Aanm.: Bredsrpdestraat~82.
~~
TE KOOP AANGEB. voor de
huish. z.g.a.n. KOELKAST,
Sperciebonen . . . .
merk Frigidair-e, met 3 jaar
garantie. Br. onder no. 2501
Tuinbouw Doperwten
bureau Zandv. Courant.
nieuw, bijzonder fijn . . .

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

.

lOOgram

19

perfies
perfies

27

per blik

59

.

.....

zonder pit

........

Ananas schijven

Een moeilijk mens

Via Lissabon

-

Een tractatle

-Bessensap
.......
Vruchtenwijn
......
Kersen op sap.

Zaterdag 4 en
Zondag 5 April, 8 uur
DE' NEDERLANDSE'
COMEDIE
Maandag 6 April, 8 uur
DE NEDERLANDSE
COMEDIE

Appelmoes , . . . . . groot biik
Fruitpudding

Del-Monte

Gelderse Ham

Paas Melange

Rose Zalm

10O gram

25

moot

...........

Dinsdag 7 April, 8 uur
DE HAAGSE COMEDIE

Sardines

Als 't kindje
binnenkomt

Rozijnen

In olijfolie

.....

1OO gram

47

per blik

l O5

. per blik

63 -47

. . . . 25O gram vanaf

39

jRivièra Sprits
zeer fijn koekje

Fr.: ƒ l,- tot ƒ 3,50 (alles inbegrepen). Voorvsrkoop op speeldag en 2 da,gen ervoor van 10-3' uur.
Telefonisch na 12 uur.
Coupons geldig. •-' "

per blik 1O5

.........

Paaseitjes
10O gram vanaf 19

"""Kijk zelf

....

25O gram

59

maar by'

•'\••

CAÏT OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot l.SOuur. geopend
Bent U gesteld op een goed Paasontbijt? toch muzikaal begeleid dienen te worBestelt dan uw
dsrt. Hij had'toch zeker pas een uitvoering bijgewoond en had hij niets
over de dame geschreven, die zo keurig piano gespeeld had? Nu moest hij
dan maar een serie toonladders spelen.
Onwillig gleden zijn handjes over
de toetsen en smekend keek hij de fee
Zeestraat 48, telefoon 2684
aan. Haar trekken kwamen hem nu
ineens wel erg bekend voor. Wie was
Goed gesorteerde
ze, op wie leek ze? En ja, het begon
ALLERHANDE
te dagen in zijn. afgetobd brein. Hij
had een dame met eo'n gezicht achter
88 cent per 250 gram
de piano ^ziien zitten.
Hij wilde..dat iiij kon verdwijnen,
oplossen, maar de goede fee liet hem
nog niet gaan. Hij - moest haar eerst
wy's, 's avonds wat verstrooiing tezoe- beloven, dat hij in het vervolg alleen
ken bij' de uitvoering van de plaatse- over die 'dingen zou schrijven, waarvan
lijke dansschool. Heel gewichtig nam hij verstand had en die hij werkelijk
hy een klein notitieboekje
mee met beoordelen kon. En toen hij dat eenmaal beloofd had, deed zijn beentje
een beeldig bijpassend1 potloodje.
Maar ach, de avond bracht hem ineens geen pijn meer en voelde hij
•gaeni genoegen en ieder ander in zijn zich weer helemaal fit. En tos» leefde
plaats zou dan ook in de pauze naar hij nog lang, zodat hij zijn naam nog
huis zijn gegaan. Niet aldus ons kleine eer aandeed. Of hij gelukkig leefde,
manneke, wiens beentje steeds hefti- vermeldt het sprookje niet". '
Als dit gegeven uitgewerkt wordt,ger ging prikken. Hij bleef moedig misin Zandvoort.
lukkende nummers en evenwichts- zal het het best doen
Wat
denkt ü ervan1, heer Leef lang?
stoornissen aanzien.
Daar
U,
gezien
Uw
pennevruchten,
Hij was dan ook echt dankbaar toen
de voorstelling afgelopen was en. met het ridicule mint (of alleen als het
een zucht stopte hy zijn notitieboekje, uit Uw eigen pen vloeit?) is bovenwaarin nu één blaadje besmeurd was, staand verhaaltje zeker wel eenplaatsje in Uw blad waard.
in zijn zak.
En als wouw meen ik tenslotte het
Thuisgekomen stapte hij heslvoorzichtig in bed en melende van een wei- recht van het laatste woord te hebben.
Met de gebruikelijke hoogachting,
verdiende rust te kunnen gaan genieten. Maar neen, nauwelijks had hij de
L. HILLEN-ORGODET.
cgen geloken of daar kwam een fee
op zilveren voetjes aangeslepen (is
het nu niet net een echt sprookje?).
Ze informeerde heel' lief naar zijn
beentje en beloofde hem beterschap,
mits hij haar adviezen wilde opvolgien.
Dankbaar beloofde het mannetje zich
aan Jtiaar gezag te zullen onderwerpen.
telefoonnummers
Plotseling stond hij weer overeind en
en adressen
kreeg ord.er, zich goed vast te houden
aan een stoel. Hij snapte er niets van
toen de fee het had over een „barre". 2000 Brandmelding
Zou wel aan hem liggen, dus vooruit 2403 Commandant Brandweer
dan maar. De fee nam nu een tam- 3043, 3044 Politie
bourijn en gaf verschillende comman- 2100
(alleen v. noodgevallen)
do's: Plié's, battements tendus, grands 2345 Politie
Gem. Secretarie
'battemtente, rondes de jambes, ports
de bras. Hij kreunde, maar de fee was 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
onverbiddelijk. Voort ging het en nu 2262 Informatiebureau Vreemdelinkwamen 'de sprongen, changements de
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
pieds, pas ballonnés, enz. Na een half
uur zakte hrj werkely"k bijna in elkaar, 2887 Stoomwassery „Hollandia",
maar nu moest hy' zelf een dansje ontfjjnstrjjkerü, J. H. G. Weenink,
werpen. De beentjes deden het al een
Pakveldstraat, 30 a
beetje, maar c
Geen armen verge- 2560 Taxi dag en nacht, Zandvoprtseten, djeiïk aa n de hoofdbeweging en
laan 7
kijk niet alsof je op je eigen begrafe- 2135
Zandvoortse Courant, Gertennis bent". En dan te bedenken, dat
bachs Drukkerij, Achterweg l
die verschy'ning een fee was!
Maar ook aan deze kwellingen- kwam 2424 Autobedrijven „Binko",
Oranjestraat en Stationsplein
een einde en nu meende hij toch heus
rust verdiend te hebben. Maar nu 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
werd de fee echt wat' boos. Ze' vroeg
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
hem of hrj dan niet wist, d'at dansen 2254 Slijtcrü Lefferts, Zeestraat 44

PAASBROOD
N Van Staveren

Belangrijke

AVONDPUZZLERIT
Zaterdagavond organiseerde de motorclub „Zandvoort" een avondpuzzlerit
over een afstand van 70 km over goed
berijdbare wegen. De slechte weersomstandigheden waren oorzaak dat zich
slechts 32 deelnemers (23 auto's en 9
motoren) meldden.
De uitslag luidde:
1. P. H. Minderman, M.C. Zandvoort,
met Volkswagen, 10 straf punten; 2. R.
Andersen, R.A.C.-West, met Willys, 11
strafunten; 3. K. Kokkelkoorn, M.C.
Zandvoort, met Volkswagen, 14 strafpunten; 4. M. W. Schörn, M.C. Zandvoort, met Vauxhall, 20 straf punten;
5. H. Meiland, Haarlem, met Volkswagen, 22 straf punten; 6. Th. v. d. Poll,
R.A.C.-West, met Vauxhall, 30 strafpunten; 7. G. A. Boogaard, M.C. Zandvoort, met Puch 250 cc, 32 strafpunten.
K.J.C. „NOORD"
Donderdag j.l. speelde K.J.C. „Noord"
zjjn.. laatste ronde voor het maandkampioenschap. Van de maand Maart
werd kampioen de heer G. van Veen;
2e werd Fr. v. d. Mey; 3e A. Zwemmer er» 4e P. Kerkman.
T.b.v
het Traiiiingsfonds van
ZANDVOORTMEEUWEN
geeft

Toon Hermans
morgenavond een

cabaretavond
in Zomcrlust. Aanv. 7.30 precies
Entree: leden Z'meeuwen ƒ 0,50,
nieWeden ƒ 0,65.
Kaarten uitsluitend te bespreken tussen 10-12 uur bij Touring Zandvoort, Raadhuisplein,
telef. 2262.

OFFICIËLE
MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
OPHALEN HUISVUIL
De 'Directeur van de Dienst der Publieke Werken maakt bekend dat op
Goede Vrijdag (3 April), Zaterdag
4 April en op Tweede Paasdag (6 Apr.)
g e e n huisvuil zal wordien opgehaald.

Koot de,
EVEN PROBEREN
De sfeer van eseni Zaterdagmiddag manifesteert aich in geagiteerde, taoodschappendoende mensen.
Meestentijds vrouwen met hier en
daar een enkel gepenslonneerd heertje
als was Jiy de. verdwaalde krent in het
wittebrood; . . .
•
Nu' is deze stroom van haasthebbende, ijverig papiertjes-bestuderende
mensen te verdelen in twee groepen:
er zijn er die rustig hun beurt afwachten en zelfs niet proberen om een
klant van drie turven hoog opzy -te
dringen. Dat zijn de keurig-netten en
het gekke van het geval is, dat dergelijke figuren je nooit de minste- inspiratie bezorgen. 'Van die is eenvoudig
niets te vertellen.
Maar er -.zijn er ook die altijd en
overal proberen een ander te vlug af
te zijn. En deze laatste catagbrie kun
je weer in tweeën splitsen : Zij die letterlijk en figuurlijk met huri'ellebogen werken en daarbij een gezicht
trekken waarvan de agressie je tegenstraalt. Die zijn het minst gevaarlijk,
want die heb je direct door. Zodra ze
de knop van de winkeldeur in hun
handen nem'em, gaat er een S.O.S.sein door de wachtende menigte voor
de toonbank: Gevaar in aantocht,
wees op uw -hoede. .
En het is een aaneengesloten solidaire colonne, waartegen ze mosten
opboksen, in de regel met heel weinig
succes. Nee, de tweede soort is véél geyaarlijker. Die komen 'binnen met eenbntwapendé glimlach en een argeloze blik
in hun ogen, waarop een zuigeling jaloers zou worden. Met een allerliefst
stemmetje zeggen ze: „Slager, u krijgt
nog geld van me, wil ik liet hier even
neerleggen?"
iDaartegen is natuurlijk niet veel te
beginnen, want goede voornemens om
te betalfen moet je nooit de kop indrukken. Dus dat lukt.
Maar dan begint de aanval pas goed,
want ze zingt-zegt alsof ze aan. een
gedicht gaat beginnen: „Kan ik even
een 'ons ham meekrijgen en een ons
lever en een biefstukje van twee- ons?':
Het attentiesein gaat branden, de
een kijkt de ander aan, maar het blijft
nog rustig.
„En een poot, slager, een kalfspoot".
Je denkt by jezelf: Van mij 'kun je
een schop krygen, maar je zegt niets.
nog niet tenminste.
De stem zingt verder: „En een onsje
gehakt, maar niet zo vet".
Maar dan is het ook uit, want een
flinkert zegt: „Ja slager, hoe zit dat
nu, gaat die dame nu maar opeens
voor ons allemaal?"
Tumult aan alle kanten, de slager
redt zich eruit rn'st" een grapje, 'maar
zij is niet zo "gauw uit het veld te
slaan;
Ze zet een heel verwonderd toetje,
zoiets van: Gunst, wat ontzettend kinderachtig om daar zo'n drukte over tï
maken.
Ze verdwijnt geruisloos in. de achterste gelederen en houdt zich een
tijdje stil. Maar straks begint ze weer
en juist als je de winkeldeur achter
je wilt dichttrekken, hoor je weer:
„Ja slager, een kalfspoot!"
Ja, ja, dat van die brutale mensen
en de halve wereld, dat doet nog
steeds opgeld.
GELSKE DE NES.
MELKERIJ

.

MARIEN BOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

MAAK RECLAME
voor Pasen
door middel van de

Zandvoortse
Courant
Geef vroegtijdig Uw
advertentie op voor het
nummer van a'.s. Vrijdag!
ACHTERWEG l - TEL. 2135

WEEK-AGENDA
Lompen
per kg 35 et
Geel koper
per kg 100 et
Andere metalen
. tegen de hoogste beursprij/en

A. Akersloot
Schelpenplein 7, telefoon 2845
Pakhuis geopend van 9:5.30 u.

Monopole
Dinsdag 31 Maart 8 uur: film
„Een vrouw werd geschonden".
Woensdag l April 8 uur: idem.
Donderdag 2 April 8 uur: idem.
Stadsschouwburg, Haarlem
Woensdag l April 8.15 uur: Het Vrije
Toneel met „Engelen zonder vleugels".
Zaterdiac 4 April 8 uur: De Nederl.
Comedie met „Een mocilrjk mens".
Zondag 5 April 8 uur: idem. •
'Maandag: 6 April 8 uur: 'De Nederl.
Oomedie met „Via Lissabon".
Dinsdag- 7 April 8 uw: De Haagse Comedie met „Als 't kindje blnnen. komt".
'
. . .
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Nog steeds distantie
tussen Middenstand en Touring
Dinsdagavond hield de Zandvoortse
Handelsvereniging onder voorzitters
schap van de heer 'M. Weber een vrij
goed bezochte ledenvergadering.
.Naar aanleiding van de notulen
deelde de heer Bosman mede, dat de
versiering in de Kerkstraat zal doors
gaan en wel voor de aanvang van het
zomerseizoen {l Mei a.s.)
•Een uitgebreide discussie ontstond
naar aanleiding van de op DinsSag 21
April a.s. -te houden feestavond in
Monopole ter gelegenheid van het 45:
jarig"'bestaan. Bestuur en feestcoms
missie' zullen de definitieve plannen
binnenkort nog nader uitwerken.
•De heer M. Weber gaf vervolgens
een kort verslag van het onderhoud
met het, bestuur van de Stichting
Touring 'Zandvoort over het bespros
kene in de ledenvergadering van de
Zandvoortse. -Handelsvereniging in*
zake 'het meer persoonlijk. contact
zoeken met het buitenland in het be*
lang van de 'badplaats. Spreker kwam
t'ot de conclusie dat de wetten der
gastvrijheid door Touring Zandvoort
met voeten getreden zijn, daar hij
toch als gast was uitgenodigd.
Doch ondanks deze afkeurenswaars
dige. houding staat de deur tot sa*
menwerking nog steeds open. Het

RONDLEIDING
door Touring Zandvoort
'Op-30ren:31 Maart brachten de hè:
ren :-Ing. -Hüttëbraucker en T.Koll met
hun .echtgenoten, .op uitnodiging van
;het.;D.ag._;be,stuur^yan .Touring Zand:
voort •eerr'bezoek aan "ZamiVpö"?t."'De
heer' - .Hüttebraucker, iRegierungsbau*
rat in'het Ministerie van -Verkeer van
W'estsDuitsland, en rechterhand van
Minister Seë'bohm,' is tevens Direcs
teur van de.Nürnbergring en bestuurs
lid van de Intern. Bond van Circuits
Directeuren. De heer Koll is adminiss
trateur van de 'Nürbergring. De heer
•Hugenholtz,-directeur -van het Circuit
van 'Zandvoort en Secr. Gen. van de
Bond y. Cicruïtdirecteuren, toonde de
gasten het ciruit en daarna werd on:
der leiding van de heren -G. Tates en
J. Longayroux, 'Dag. Bestuursleden
van de Stichting Touring Zandvoort
een rondrit dioor Zandvoort gemaakt
waarbij 'n bezoek aan.de vele nieuws
bouw en de uitzichttoren inbegrepen
was. Vervolgens werden 'de gasten
met hun dames rondgeleid op de Flo*
ra.
' IHet bezoek stond mede in verband
met het werk van Touring 'Zandvoort
om de autoriteiten op het gebied van
verkeer ,te interesseren 'bij 'de snelle
ontwikkeling van Zandvoort als bad:
plaats van WestsEuropa.
Het Ministerie van Verkeer van
West*Duitsland' heeft hiervoor levens
dige. interesse, aldus de Stichting
Touring 'Zandvoort.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7^-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344:
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Winkels in Zandvoort
Zaterdag tot 10 uur open
H.et wereldrpolitiek is
Aan het Gemeentebestuur werd het
met nieuw optimisme
verzoek gericht om de winkels Za=
bezield nu de Rus:
terdag tot 10 uur n.m. geopend te mo:
sische
buitenlandse
politiek plotseling ah
gen houden.
lerlei symptomen op:
Dit verzoek is toegestaan in ver:
levert van een ven
zoenende houding.
band met de te verwachten drukte
in Zandvoort, zo werd ons medege: De onderhandelingen over d,e wapens
stilstand in Korea die reeds lang in
deeld.
een slop waren vastgeraakt, hebben
een hoopvoller perspectief gekregen
Een operette
en de perikelen die door het aftreden
van de secretaris:generaal van de
speelt in Zandvoort
UNO, Trygve Lie, waren ontstaan,
schijnen met medewerking van Rus:
De .Zandvoortse Operette*Vereniging sische zijde te kunnen worden opge:
zal -de operette „Nelly" van Bauman lost.
brengen op 7 en 8 April iri Monopole.
In de pers en elders bespeurt men
Zoals men weet werd deze operette een, opmerkelijke onwennigheid ten
qua- entourage geheel in Zandvoortse aanzien van deze en' andere van der:
trant omgewerkt, hetgeen dus de uit: gelijke verschijnselen.
voeringen tot een.'bijzondere gebeurs
In de meest optimistische^ kringen
tenis stempelt.
wordt reeds van een beëindiging van
de koude oorlog gesproken. In de
meest pessimistische circuleert' een

jarticulier initiatief-kan men immers
:och niet' smoren en de reeds begon:
len actie wordt gewoon voortgezet.
Binnenkort zal België worden 'bc:
ocht, terwijl bespreking a.s. zijn met
loteliers in (Haarlem en Amsterdam.
Verder worden voorbereidingen ge=
:roffen om Zwitserland, Denemarken
en 'Zweden te bezoeken. De resultas
:en zijn reeds duidelijk zichtbaar; op
18 Maart b.v. arriveerde -te Zand:
voort een autobus met journalisten
en grote hotelhouders, die de Jaar*
jeurs te Utrecht hadden bezocht, ter*
wijl j.l. -Zondag de badplaats door ons
geveer 5 autobussen met vreemdelin*
jen is bezocht.
H.et particulier initiatief gaat rustig
voort en mocht men geen samenbuns
deling met particulieren wensen, zo
zal er waarschijnlijk een V.V.V. of
;en Zandyoorts Bloei ontstaan. Het
hangt van de Touring Zandvoort af
wat er zal gebeuren, omdat het he= Nel Oosthout
vorderen van het vreemdelingenver= in stuk van Shaw
keer nu eenmaal bijzondere eisen
stelt, waaraan T.'Z. -momenteel niet
schijnt te zullen voldoen. Alle moge= Donderdag 9 April vindt in Monopole
ijkheden zullen -worden uitgebuit in de laatste avond plaats van de serie
iet belang van onze gemeente, Zand: kunstavonden die door de culturele
„'t Helm" wordt georganiseerd.
voort moet nu eenmaal aan de man kring
De voordrachtskunstenares, Nel
worden gebracht.
De vergadering, kwam eenparig tot Oosthout brengt „Jeanne d'Arc" van
de conclusie dat de heer Weber geen de schrijver -George Bernard Shaw.
enkele 'blaam treft en dat het bestuur
van de Touring Zandvoort over het
voorgevallene eenzijdig door de Jheer accordeonuitvoering
Longayroux is ingelicht. •
Voorts werd besloten het overkoe* De accordeonvereniging -„Zandvoort"
pelingsbestuur van de Zandvportse geeft op Zaterdag 11 April in M.ono:
Handelsvereniging, de R.K. Middens pole een uitvoering. 'Medewerking vers
standsvereniging „De Hanze", de •ver: lenen o.m. Arie Boeser, conference en
eniging „Ons Belang" en de Strand* „De Vrijbuiters''
pachtersverenigirig binnenkort bijeen
te roepen om deze kwestie uitvoerig
te .bespreken en tevens rekening te Feestavond Z.H.V.
houden met de vereniging „Peruka".
•In dit overkoepelihgsbestuur zal te.: De Zandvoortse Handelsvereniging
yens aan de orde worden gesteld nog houdt' ter gelegenheid van' haar 45*
nader contact te zoeken met het al: jarig -bestaan een feestavond in Mo*
gemeen bestuur van de Stichting
Jnppojè.yppr leden,en,genodigden met
huh"~damës? ;-"•.-""•?-•'- ~•~• .*-*' *. • - -<^--r
ring 'Zand/voort'. • - - ~ ' - ' ~ - - • - ~ .

Ie VOLLEYBALPLOEG vanWIM GERTENBACHSCHOOL BEREIKTE FINALE

' <"•

l

Op l April j.l. vonden school*volleys
•balswedstrijden plaats in het Krelages
'huis, waar op zes speelvelden dit
voor scholen gigantisch tournooi vers
speeld werd. In totaal namen 52 -ploe:
gen meisjes en jongens -verdeeld in
verschillende pools deel.
De eerste meisjesploeg, die het 'hè*
laas door een minder goed begin
slechts tot de tweede plaats in haar
pool wist te brengen, kon hierdoor
niet tot in de kwart finale doordrin*
gen. Qua techniek was zij de 'beste
ploeg van haar pool. Ditzelfde lot ons
derging ook de tweede jongensplpeg,
die ook met 4 winstpunten'uit 3 wed*
strijden genoegen moest nemen. De
eerste jongensploeg was een beter lot
beschoren. 'Een goede techniek ge»
paard gaande met tactisch, spel bracht
"e£rmiddags mét drie gewonnen

Tekenaar: Wat is 't dan?
Bartje: Kraakzand.
T.: En de burgemeester
?
B.: Ik geloof niet, dat de bur.ges
meester erg op kroften is gesteld.
Spoedraad
Overigens zal het gebrek aan parkeers
ruimte hier wel een hartig woordje
Wij kregen Woensdagavond j.l. een zijn veto uitspreken over de strins meespreken.
kort briefje van het gemeentehuis: gente brief van Gedeputeerden en..
Tekenaar: Wat betekent stringente
Uitnodiging tot het 'bijwonen van de
Inmiddels waren we al voortijlend
hedenavond te 'houden spoedeisende brief?
het Raadhuis genaderd. Op het bor*
B.': Stil nou even
Wethouder des -van ons gemeentehuis, waar an:
raadsvergadering. Agenda: „Bespre:
king van het ' schrijven van Gedepu: Kerkman zal het kraakzand willen ders vlak voor de Raadsvergaderins
teerde Staten van NoordzHolland, in wegwerken, maar zijn collega, de
welk schrijven genoemd College ern:
stig bezwaar maakt tegen het kroften
van de duinreep.
Gedeputeerde Staten stellen zich
op het standpunt dat doof het 'voorts
durend kroften van de reep kraa'ks
zand kan ontstaan.
B. en W. kunnen .dit bezwaar slechts
ten dele onderschrijven, maar zijn. te:
vens van mening dat de autonomie
van de Gemeenteraad hiermede in
ernstige mate wordt aangetast."
Aangezien wij deze convocatie
even voor acht uur 's avonds ontvin*
gen,, 'haastten wij ons zonder bedens
ken naar de raadszitting, die wel een
Gemeenteraad
der meest belangwekkende van de
De Zandvoortse gemeenteraad zal laatste tijd dreigde te worden.
eerst op Maandag 27 April in
Onderweg luchtten wij ons hart
bare. vergadering bijeenkomen.
over deze min of meer sensationele
spoedzitting:
Tekenaar: Waar denk je dat dit op
uit draait?
Denk om. de
Bartje: Nogal wiedes ...... op een
kroft«verbod!
En wij renden naar de Raad
T.: Serieus? Zo bezwaarlijk lijkt
me dat kroften anders niet.
B.: O nee? Denk maar es aan Bads heer Slagveld móet hier tegen zijn, gen een druk gelpop van publiek en
'Dd 'Hoofdinspecteur van Politie'vers
want de straf volgt altijd op de zon: Raadsleden heerst', sloop een' zwarte
duinen!
zoekt ons mede te delen, dat in de T.: Wat dan?. '
de. Mijnheer van Kuijk is voor veel* poes weg. Wij waren kennelijk te
omgeving van de z.g. Tol- een t\vee: B.: Weet je best;
vuldig kroften, omdat mijnheer Ta.: laat. Zachtjes en met gebogen hoofd
tes er tegen is en Mevr. Molsvan Bels openden we de deur van dé Raadzaal
tal - „knipperlichten" is. geplaatst. Een T.: Nee.
len zal de asphaltsjeugd een hart on= en tipten op de 'tenen naar onze
B.: O nee?
•dezer knipperlichten bevindt zich op
d'er :de riem willen steken door kraak* plaatsen.
T.: Nee.Eerst toen ontdekten we dat de
de iZandvoortselaan, terwijl het an* B.: O..,.
zandsbouwswedstrijden te organises
Wij holden door de Haltestraat' en ren. Deze poging moet schipbreuk zaal leeg was, beklemmend leeg. Op
dere óp de Dr C. A. Gerkèstraat' is
haalden 'het raadslid 'Moll in.- Maar lijden, omdat met aanhoudende Zuid* de perstafel lag een papiertje": „Mes
opgesteld.
dit was geen- prestatie, want mijnheer Westenwind een kroftverbod gelijk vrouw en de Heren komen niet. Met
De .bedoeling, van een soortgelijk Moll stond stil. Wij hijgden over on: staat met het intrappen van een open gebruikelijke hoogachting, de lezers".
deur. Dit wordt doorzien door mijn: Met stomheid geslagen staarden wc
waarschuwihgssignaal is uitsluitend, ze schouder: Voor of tegen, mijnheer heer
Gosen, die prompt met een •mo' naar de voorzittershamer op de groe=
Moll?
het naderend' verkeer op 'het gevaars
tie zal komen, waarbij hij het Meteos ne tafel. Verder gebeurde er niets.
- Tégen!
Bartje: Dat belooft spannend te rologisch Instituut zal verzoeken geen Wij schaamden ons zeer en daalden
lijke kruispunt opmerkzaam te
weerberichten meer op Zondag te mistroostig de trappen van het Raad»
leen.- Uiteraard gelden óók op deze worden.
huis af. Opeens hoorden wij de so:
maken.
Tekenaar: Waarom?
kruispunten de normale rvoorrangs:
B.: Nou kijk ---- Mijnheer Koning. De mening van mijnheer v.d. Werff nore stem van de omroeper Zwem»
zal zowel vóór als tegen zijn. Touring zal-bepaald worden door de hoeveel* mer, die — begeleid door kletterende
regels.
verpersoonlijkt in de heid gekrofte grond, die hij — teza* 'bekkenslagen — omriep:
Men bedenke — zo wordt ons ver» Zandvoort,
„'De spoedeisende raadszitting van
strijdbare figuur Tates, moet', krach* men met de heer Weber — ten gun*
der medegedeeld — dat het (al dan tens haar doelstelling, tegen 't krofs ste van de middenstand zal trachten l April gaat niet door
1"
los te krijgen. Mijnheer Diemer zal Dit is een gesldagde grap
niétrfe'èv^ügt) negeren van een derges ten zijn.
Nu komt er een addertje ond'erhet een verzoenend-gebaar maken, blan* • Inderdaad, we zijn er nog steeds
lijk'; ^'arVchuwingssignaal een straf gras te liggen, want de heer' Slegers, co stemmen en het kraakzand laten niet overheen.
BARTJE en DE TEKENAAR.
geruggesteund door Lindeman, ' zal voor wat'.het is.
baar.cfeiig'ican opleveren.

Knipperlichten

oud spreekwoord: „Als de vos de
passie preekt, boer pas op je kippen".
Hoe dit verder ook moge liggen,
na de reeks van politieke welwillend:
heden die na de dood van Stalin aan
de dag zijn getreden, is de hoop weh
licht niet ongegrond dat wij een tijd:
perk van politieke ontspanning tege*
moet gaan.
Indien dit werkelijk zo is dan lijdt
het geen twijfel of vele nationale en
internationale verhoudingen op vele
gebieden zullen zich wijzigen.
Ondenkbaar is het niet dat het
geestelijk leven zich van een ven
moeidheid die de laatste jaren duidet
lijk waarneembaar is, zal kunnen be:
vrijden. De gesignaleerde onwennig:
heid na de jaren van toenemende
spanningen is nu begrijpelijk.
Later misschien en hopenlijk ver:
vangen door het besef dat deze om
wennigheid. vooraf, ging aan toene:
mende verbeteringen in de wereldt
situatie.

.
'

wedstrijden als .winnaar van zijn
groep. Later op de middag kwamen
zij in de kwart finale en wisten ook
deze te overleven;
Des avonds vonden de halve finales
en de finale plaats.
De tegenstander in de halve finale
was de „Gerhardsohool'1 uit Haarlem.
In twee sets wisten de Zandvoorters
de overwinning in de wacht te sle*
pen! De spanning steeg'ten top toen
'bekend werd .dat' 'de 'Rijksfcweeks
school de rivaal zou zijn. Deze uitste*
kende ploeg heeft verdiend de overs
winning behaald op .-zijn „kleinere" te*
genstanders. In 3 sets was het pleit
beslecht. Bij de prijsuitreiking kregen
de jongens uit Zandvoort een complis
ment voor hun goede tegenstand;-Ipe
succesvolle ploeg /bestond.'..uit. Gér*.
lach Hajdermaa;-'(aanv.), f.Ton'-.'L'aaneïJan Schwémsbergen" Siem Termaat,
John Keur en Piet van Veghel.

North Trophy Races, 10 Mei
De Internationale Motor* en 'Zijspan*
races van de K..N.M.V. vinden op
Zondag 10 Mei plaats. Op '8 en 9 Mei
wordt er getraind. Deze races met
grote internationale cracksdeelname,
ook in de zijspanklasse, zullen voort*
aan de naam dragen: Noordzees
Trophy Races {North Sea Trophy
Races).

Nieuwe slijtlaag op Circuit
Er is besloten om wanneer 'het weer
zulks toelaat, de nieuwe slijtlaag pp
te brengen tussen 12 en 27 April.
'Mocht onverhoopt het slechte weer
spelbreker zijn, dan moet met het
aanbrengen van de slijtlaag gewacht
worden tot na 10 Mei. • Het werk
wordt dan in de periode 11 Mei*l Juni
uitgevoerd. Van deskundige zijde is
men het er over eens d'at in dit laat*
ste geval de wedstrijden van 30 April
en 10 Mei zonder moeilijkheden op
het bestaande wegdek kunnen plaats
vinden. 'De nieuwe laag' zal uitge*
voerd worden met hetzelfde mate*
riaal dat thans op de baan ligt, ech*
ter van iets grotere korrel.

Wat was er loos?
Onze traditionele l April*fantasie,
(Zandvoortmeeuwen en Touring ston:
den er 'buiten), waarin Toon Her*
mans voor 'het' Trainingsfonds zou
optreden, heett — waarschijnlijk door
de nogal waterdichte constructie er*
van. — iets meer gefopten opgeleverd
dan gewoonlijk. 'Door practisch allen,
die door Touring - terecht en' heel
handig — voor kaarten werden, terug
verwezen naar de, 'Z. Crt., werd het
l Aprüsbedriegerijtje met 'éen'vTO'
lijk „verroest" óf iets dergelijks en
goedlachs opgevat. 'Een' enkele zwaars
wichtige sputterde- iets over mis*
plaatst. Een andere plaats dan juist
die ene April waarop men maar lies
ver niemand — ook de krant .niet -rvertrouwen moet, valt, dunkt ons,
evenwel moeilijk te bedenken,
•Het doet ons plezier'dat het Trav
ningsfonds en last hot' least Tbon
.Hermans in onze gemeente zo pbpu*
lair zijn.
«
WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
berijdbaar
April
5
6
. 7
8

6.55 14.00 19.20 2.30 11.00*17.30
7.42 14.30-20.15 3.30 11.30*18.00
8.40 15:30 21.21 4.30 12.30*19.00
9.57 17.—.22.50 .6.- 14,00*20:SO
11.35:i8:30-.- 7.30 15.30*22.30
0.24 7.30 12.55 20.V- 4.30*11.00
1.28 8.30 13.50 21.-V..5"

9
10
11
Samengesteld ,dopr: P. v.d. Mije KCzn

100 jaar geleden werd van Gogh geboren
In deze tijd nu het feit herdacht
wordt dat Vincent van Gogh 100 jaar
geleden werd geboren, verschijnt er
pracfisoh geen blad zonder een arti»
KC! Over het 'even en werk van deze
kunstenaar. Het zou na deze stroom
van artikelen, die werden toegevoegd
aan wat er- reeds over Vincent van
Gogh werd gepubliceerd, bijna aan»
beveling verdienen er verder maar
het zwijgen toe te doen. Toch is er
iets dat dwingt tot een bezinning op
de mens, de kunstenaar van Gogh.
Dat ds het gevoel dat men zich on»
der de berg van fantastisch, niet ter»
zake doend of romantisch geschrijf
uit moet •werken om van Gogh wéér
te vinden, zoals hij uit zijn werk en
zijn talloze brieven tot ons komt.
Het is onrechtvaardig dit tragisch
kunstenaarsleven te romantiseren, het
is onrechtvaardig zich blind te_ staren
op de vormen van „krankzinnigheid"
die in zijn leven aan de dag zijn ge»
treden, het is vrijwel onvergefelijk
om van 'Gogh hiermee achteraf, in
welke vorm ook, te kleineren en Tiet
is bedompt om niet de uitdaging te
zien die in zijn leven voor ons, de
mensen van. vandaag, besloten ligt.
Het is vrij gemakkelijk om rond de
figuur van van Gogh heen te praten
want er zijn talloze ongewone we»
tenswaardigheden over deze mens
bekend, -waarmee men betrekkelijk
zonder moeite een verhaal kan op»
bouwen zonder één poging te hebben
gedaan van Gogh zélf te begrijpen.
Deze man is niet gemakkelijk te
begrijpen, vroeger toen hij leefde
^niet, 'hetgeen wel blijkt uit de soms
" zo hopeloze eenzaamheid waarin 'hij
.zijn weg ging, maar ook nu niet, al
, zouden de vele tentoonstellingen, Ie»
zingen etc. zulks doen vermoeden.
Ook temidden van eindeloze woor»
den over een figuur en zijn beteke»
-nis kan de mens die deze figuur was
ee'nza'am en onbegrepen op een af»
stand-blij ven. Zo kon b.v. in 20 eeu»
wen Christendom de figuur van Chris»

tus eenzaam blijven in de theolo»
gische tumulten die door deze tijden
heen geheerst hebben. Eenzaam en
slechts door een enkeling zó ver»

staan dat iets van de levenskracht en
geestelijke rijkdom in zo'n enkeling
tot bloei kwam en zich voortplantte
in de wereld der mensen.
Zoals moge blijken uit het voor»
gaande heeft een terugblik op 'het Ie»
ven van Van Gogh tot veel bijkom»
stigs geleid. Zoekt men echter op»
recht naar de kern van dit mensen»
bestaan dan eerst blijkt met wat voor
een geheimzinnige en onontkoom»
bare kracht dit leven zich heeft uit»
geleefd. Met, inderdaad, de moed der
wanhoop en de twijfel van een mens
die zo lief heef t,, zo verbeten, volledig

B - Ü R G E R L I J K E S T A N D Laatste Kookavond
27 Maart t.m. l April 1953
"GEBOREN: Jobje, dochter van D.
" Drommel en W. Bakker; Jan Leo»
nard en Anna Theodora, zoon en
- dochter van J. L. Kalff en M. A. P.
Koomen; Frits, zoon van J. de
Boer en B. 'Bas; Frederik Ueindert,
zoon van F. Schmidt en R. Mantel.
ONDERTROUWD: J. Koper en C.
Paap; H. Poortier en J. Coevert.
OVERLEDEN: Johanna H. Dijks»
hoorn, oud 12 jaar. 3

Geslaagd
Aan de R.K. Nijverheidsschool te
Haarlem slaagde voor de 3»jarige cur»
sus metaalbewerking A, v. Soolingen.
(Adv.)

Hi © & F O P IJ N l <

««-

Mijnhardt Hoofdpijnpoedeis. Doos 47 et.
M ij nhard t Hoofdpij ncabletten. Koket 80 et.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
Ie iPaasdag:
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne»
- weg 34, telefoon 2813
2e Paasdag:
Dr B. Entzinger, Hogeweg 39, tele»
foon 2181.
WIJKZUSTBR:
Ie Paasdag:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
2e Paasdag:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

En zo is dan weer het seizoen van de
kooklessen, georganiseerd door de
Vrouwen»Contact=Commissie, beslo»
ten met een laatste avond op 31 Mrt
j.l. in het gebouwtje-van het gasbe»
drijf.
En het ging er op deze laatste
avond weer eens echt gezellig toe. Er
was een uitgebreid menu te behande»
len, er werden o.a. Paaskuikentjes ge»
spoten, eerst van deeg, later van
crème en wat wel het hoogtepunt
van de avond geweest zal zijn, ze
werden ook geproefd.
Na afloop bracht de heer A. A.
Cense, directeur van de Gemeente»
'bedrijven, aan mej. Freni hartelijk
dank voor haar smakelijke lessen, ter»
wijl mevrouw van Kuyk op haar
beurt, namens de Vrouwen=Contact»
Commissie hem weer hartelijk dank
zei voor zijn grote 'bereidwilligheid
in deze.
Er werd mej. Freni nog een aardige
'Paasverrassing bereid.
Ons werd namens de Vrouwen»
Contact»Commissie meegedeeld, dat
de lampekappencursus en de knip»
cursus, die inmiddels gesloten zijn,
een waar succes werden.
Er zijn al weer diverse plannen voor
volgend jaar in bewerking.
G.H.

Benoeming
De heer K. C. van der 'Mije werd hè»
den benoemd tot deurwaarder aan
de Arrondissementsrechtbank
te
Haarlem. Onze felicitaties!
BOUWNIJVERHEID
In de maand Maart kwamen 7 wo»
ningen gereed. Met de bouw van 6
nieuwe werd een aanvang gemaakt.
Momenteel zijn 50 woningen in aan»
bouw.

en
Zr S. M. de WSlde, Haarlemmer» CORRESPONDENTIE
straat 7, telefoon 2720.
Hr J.HJH. —Uw bijdrage met inte»
resse gelezen. Iets te laat in ons be»
zit voor dit nummer. Ik stel me voor
het Dinsdag op te nemen. — 'Red.

WEEK-AGENDA
Monopole.
Vrijdag 3 April 8 uur: film „Operatie
'Cicero".
Zaterdag 4 April 8 uur: idem.
Zondag 5 April 8 uur: idem.
Zondagmiddag 5 April 2.30 uur: film
„Golden Girl".
Maandagmiddag 6 April 2.30 uur:
idem.
Maandag 6 April 8 uur: idem.
Dinsdag 7 April 8 uur: Opvoering
van de Operette „Nelly'' door de
Zandv. Operette Vereniging.
Woensdag 8 April 8 uur: idem.
Donderdag 9 April 8 uur: Nel Oost»
hout draagt voor „Jeanne d'Arc",
onder ausp. Cult. Kring 't Helm.

en waarheidsgetrouw, dat deze lief»
de eerder een muur tussen hem en de
mensen optrok dan dat zij een ver»
binding vormde tussen dit bewogen
hart en hen die deze bewogenheid
niet konden omvatten, ja nauwelijks
aanvaarden. Want een waanheidslie»
vende geest en een brandend gemoed
zijn de kleinen en halfslachtigen een
ergernis. In de nabijheid van een on»
voorwaardelijk eerlijk en eenvoudig

Gogh zélf, maar het enorme vertoon
dat men in de loop van de jaren om
hem heen gehangen heeft, in gedach»
ten houdt. Er zijn maar enkele din»
gen waar het hier , uiteindelijk om
gaat: het werk van Vincent van Gogh
en het feit dat hij, die een zuiver en
bewogen mens was, in de taal en de
daden der mensen heeft duidelijk ge»
maakt dat een waarachtige, als het
moet, alles opoffert om zijn waar»

mens valt het oordeel over iheni die
half of klein leven en die hun mens»
zijn veronachtzamen en hun zintuigen
bot houden voor wat hen als een in»
nerlijk grote en waarachtige werke»
lijkheid tegemoet komt. Hier ligt ook
de kern van het verraad dat men aan
Van Goh 'heeft gepleegd en no<2
pleegt: dat de kleine geest de grotere
verraadt door hem weg te stoten of
hem alleen te laten staan en vergaan
in zijn gevecht om zuiverheid en
schoonheid. In dit licht kan zelfs een
massale herdenking van Van Gogh
een element van verraad inhouden,
doordat men niet de figuur van Van

heid» en sohoonheidsbewustzijn te
verwerkelijken. Van Gogh was hiep
in een van de zeldzaam weinigen te»
genover de talloos velen die het mei
de waarheid noch met de schoon»
heid erg nauw nemen en dit boven»
dien op vele manieren^ met zichzeli
en anderen trachten goed te praten
De onvoorwaardelijkheid waarmee
Van Gogh heeft geleefd blijft sterk
en lichtend staan temidden van de
halfslac'htigheid van velen zijner tijd»
genoten en velen die na hem kwa»
men.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

A.s. Maandag (2e Paasdag):
Zandvoortmeeuwen IcL.F.C.
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt a.s. 'Maandagmiddag de t'huis»
wedstrijd tegen de 'Leidse L.F.C., één
der gegadigden voor de bovenste
plaats. 'Dit elftal'zal zich zeker tot 't
uiterste inspannen ' om beide -'punten
te bemachtigen. Het elftal van Zand»
voortmeeuwen dat thans op de vierde
plaats staat, heeft nog een redelijke
kans om zijn positie op de ranglijst
te verbeteren en zal tegen de Leide»
naars ongetwijfeld flink partij geven.
Een spannende wedstrijd kan dan ook
verwacht worden.
De stand luidt momenteel:
16 12 2 2 26
'Postduiven
17 10 4 3 24
Hillegom
17 9 5 3 23
L.F.C.
16 7 6 3 20
Zandvoortm.
17 8 3 6 19
T.Y.BjB.
Wilhelmus
17 6 4 7 16
16 6 2 8 14
Blauw Zwart
16 4 5 7 13
H.P.S.V.
17 4 5 8 13
Archipel
17 4 5 8 13
Alphen
16 3 3 10 9
Woerden
16 3 2 11 8
(H.B.C.
Een goedexkans om zijn puntenaantal
met twee te • vermeerderen heeft het
2e elftal van Zandvoortmeeuwen in
de wedstrijd tegen V.V.B. 2 te Be»
verwijk. Men moet echter op flinke
tegenstand rekenen.
iV.S.V. 4 en 5 zijn de gasten van
resp. Zandvoortm. 3 en 4. Vooral
voor ons 4e elftal is aan een over»
winning veel gelegen om de onderste
plaats te kunnen verlaten.
Zandvoortmeeuwen 7 gaat op be»
zoek bij Concordia 5 te Hillegom.
Deze wedstrijd moet door het 7e ge»
wonnen worden om de kans op het

Een arme huid weer rijk door Purol

Mensen en Zaken
Goede Vrijdag.
Ze hebben tegen Hem gezegd. „Kom
van Uw kruis en red Uzelf!"
Het koor der jakhalzen 'brult en
blaast en tiert en golft op als een
smerige vette walm over 'Zijn geteis»
terd Hoofd.
Wij maken deel uit van dit helse
bedrijf. Nog kort voor Zijn dood heb»
ben wij grijnzend tussen de beulen
gestaan, de beulen, 'die Hem met
doornen kroonden en Hem bespuwd
hebben.
Wij hebben Hem (verloochend, want
wij wilden niets met Hem te maken
hebben. Niet alleen Petrus zei: „Ik
ken deze Mens niet....'" — Wij allen
allen verloochenen Hem nog dage*
lijks. Maar wij verschillen wel zeer
van Petrus, die na zijn lafheid bittere
tranen van berouw schreide.
Nee, wij schreien niet meer
Wij zijn te rationeel, te vermateriali»
seerd om nog een uiting van mense»
lijke deernis op te brengen. Met kou»
de en onverschillige blikken zien wij
neer op alles wat een zweem van
mededogen vertoont. Er is in onze
tijd! geen plaats meer voor mildheid,
geen plaats voor erbarmen, geen
plaats voor liefde. Wij mogen Chris»
tus' kruisdood thans in trotse over»
moed wel de grootste dwaasheid al»
Ier tijden noemen — wij kunnen zelfs
zo ver gaan door ,Hem te kwalifice»
ren als een fanatieke dweper
een
wereldvreemde gek
Christus heeft op dit alles gere»
kcnd. 't Is Hem niet vreemd. De sen»
suele snoever Herodes hing iHem
reeds het spotkleed om en sindsdien
zijn wij trouwe trawanten van deze
rampzalige vorst geweest". Ja, wij wa»
ren Herodes' satellieten en wij zijn
'het nóg! Wij zijn het in onze domme
'hoogmoed, in. onze onverdraagzaam»
heid en kortzichtigheid, wij zijn het
in It belasteren van onze naaste-en in
onze afgunst en onze haat. Herodes»
slaven zijn wij in onze zelfgenoeg»
zame eigendiJnk en onze liederlijke
stompzinnigheid.
Wij nagelden IHem aan het kruis,
omdat wij Hem haatten en iedere' dag
sterft Hij door onze schuld. Een
schuld, die Hij op Zich nam. En
geen mens, die de consequentie durft
dragen van zijn daad.
Judas, laf en bleek weggedoken, na»
dat hij de "• God»mens een verrader»
lijke kus op de wang gedrukt 'heeft,
hangt zic-h op....
Annas en Kaïphas leveren Hem uit
aan Pilatus, de twijfelaar, die de las»
tige zaak afschuift ea Jezus naar He»
rodes laat brengen. Deze- vermaakt
zich eerst met de deerniswekkende
Jezus, maar dan stuurt hij Hem terug
naar Pilatus. Ze durven niet!
'En Pilatus, zwichtend voor de
drang van Jezus' vijanden, spreekt
het doodvonnis uit. En hij wast zijn
tianden in onschuld....
Ja, dat kunnen wij ook goed: onze
handen in onschuld wassen en Chris»
tus aan de beulen overleveren.
En als Jezus, hangend aan het kruis,
voor ons 'bidt: „Vergeef 'het hun Va»
der, want zij weten niet wat ze doen
...." dan kunnen wij alleen maar be»
schaamd zijn. Want het is~een uiter»
ste poging van de lijdende God»mens
om ons te vrijwaren voor de recht»
vaardige straf. Een verontschuldiging
voor de beulen: „Zij zijn niet^verant»
woordelijk.... ze weten immers niet
wat ze doen., vergeef het hun
"
't Is maar het beste, dat wij stil
wegsluipen van deze verschrikkelijke
slaats Golgotha, waar de dood heerst
en zelfs God m zijn greep heeft. .
En dat wij trachten ons 'hart leeg
:e snikken in een smartelijk berouw.
Want wij waren medeplichtig aan de
Godssmoord.
MOMUS.

kampioenschap niet te verspelen.
Voorts verwachten we dat het jun.
a»elftal thuis" tegen Kinheim a voor
een verrassing zal zorgen in de vorm
van een overwinning.
Programma voor Maandag 6 April:
'Zandvoortm. l.L.F.C.
2.30 u.
V.V.B. 2»Zandvoortm. 2 12 u.
Zandvoortm. 3»V.S.V. 4
9.45 u.
Zandvoortm. 4»V.S.V. 5
5.45 u.
iR.C.H. 6=Zandvoortm. 5
9.45 u.
'Concordia 5=Zandvoortm. 7
2 u.
•Zandv.m. jun. a*Kinheim a
12u.
Programma voor Zaterdag 4 April:'
Zandvoortm. 1*P.V.F.
3.30 u.
Zandvoortm. 2»S.I.Z.O. 4
4 u.
De adspiranten zijn vrij.
De thuiswedstrijd van het Ie Zater»
dagmiddagelftal tegen P.V.F, is voor
de bezoekers zeer belangrijk, daar zij
bij een overwinning het kampioen»
schap behalen. Het (Zaterdagmiddag»
elftal van Zandvoortmeeuwen dat de
laatste tijd uitstekend in vorm is, zal
dit ongetwijfeld trachten te verhin»
deren. Of dit zal gelukken dient te
worden afgewacht. In ieder geval zal
Zandvoortmeeuwen zijn huid zo duur
mogelijk verkopen, zodat de kijklus»
tigen a.s. Zaterdagmiddag een inte»
ressante wedstrijd te wachten staat.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Bij de onderlinge wedstrijden voor
meisjes van 11»13 jaar, die Dinsdag
j.l. in de gymnastiekzaal van de Wil»
helminaschool plaats vonden, werden
(Adv.)
de hoogste punten door de navolgen»
Clilorophyll-tandpasta ? PEPKA
de meisjes behaald:
1. Lenie Pennings 37 pnt.
2. Alie v. Soolingen en
INGEZONDEN
Annie Koper 35 3/4 pnt.
3. Hennie 'Meyvis 34 1/2 pnt.
(Buiten verantwoordelijkheid
4. Yvonne Mulder 34 1/4 pnt.
van de Redactie).
De kampioensmedaille en de diplo»
ma's zullen na de Paasvacantie op de Slaar aanleiding van een in een ver»
;adering gedane mededeling door de
les worden uitgereikt.
voorzitter der Zandvoortse Handels»
ereniging, de heer 'M. Weber, als zou
KORFBAL.
iVoor het tweede twaalftal van de 'andvoort gedurende de Paasdagen
Zandvoortse Korfbal Club is voor 2e geheel zijn volgeboekt, door _ welke
Paasdag een wedstrijd vastgesteld te» nededeling hotel» en pensionbedrij»
gen Oosterkwartier 4 en wel om 10 en ernstig gedupeerd zouden kun»
uur op een terrein aan de de Schalk» nen worden, deelt het Dagelijks Be»
tuur van de Stichting ..Touring Zand»
wijkerweg.
'oort mede dat voor de Paasdagen
nog ruimschoots logeergelegen'heid
n 'Zandvoort beschikbaar is. (Het Da»
gelijks Bestuur van Touring Zand'
?oort betreurt ten zeerste een derge»
ijke mededeling van ondeskundige
zijde.
Het Dagelijks Bestuur
Stichting Touring Zandvoort.

Do avontuurlijke reis

(Ingez. med.)

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 4 April 8 uur: De Nederl.
Comedie inet „Een, moeilijk wiens".
Zondag1 5 April 8 uur: idem.
Maandag 6 April 8 uur: De Nederl.
Comedie met „Via Lissabon".
Dinsdag 7 April 8 uur: De Haagse Comedie met „Als 't kindje tolnnenkomt".

Haltestraat 39
Zandvoort - Tel. 2810
63. De afschriften van die lijst werden hierna aan
de bomen in het woud gespijkerd.

64. Das moest aan het hof komen en kreeg een vin=
nige schro'bbering voor zijn onoordeelkundig optre»
den en Reintje werd eenvoudig levenslang uit het
woud verbannen.

DE chemische wcsserij
voor de betere kleding

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Familie berichten

De Heer en Mevrouw SCHMIDT*
MANTEL geven met blijdschap ken*
De gemeentelijke diensten en bureaux nis van de geboorte van hun zoon
zullen op Goede Vrijdag en Zaterdag
FR'EDERIK REINDERT
4 April a.s. gesloten zijn.
Zandvoort, 31 Maart 1953
Bilderdijkstraat l
,
PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Verloofd:
Goede Vrüdag, 3 April
LIES RIKiKERT
7 uur: Ds C. de Bu. Bediening H.
en
Avondmaal en. Dankzegging.
WIM STEYGER
Zondag 5 April (Ie Paasdag)
10 uur: Ds E. Saraber Jr.
Zandvoort, Kostverlorenstraat 55
7 uur: Ds C. de Ru. Paaswijdings* Amsterdam, Theophilusstraat 3
dienst voor de jeugd.
Ie Paasdag: Receptie van 2*4 uur in
In beide diensten medewerking van
Zandvoort.
het Kerkkoor.
Maandag 6 April (2e Paasdag)
®
10 uur: Ds E. Saraber Jr.
Op Donderdag 16 April a.s. ho*
7 uur: 'Paasfeest Jeugdkapel.
pen onze geliefde ouders en
grootouders
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
W. TEROL
Zondag 5 April
en
10.30.uur: Ds J. «H. Ruitenberg van
ArTEROL*VAN KEULEN
'Den 'Haag.
de dag te gedenken dat zij 50
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
jaar geleden in het huwelijk
hoek Emmaweg
traden.
Goede Vrijdag, 3 April
Hun donkbare kinderen
8 uur: Ds A. de Ruiter.
en kleinkinderen.
Zondag 5 April
Zandvoort, 2 April 1953
10 uur: 'Ds A. de Ruiter.
Da Costastraat 1.
- 5 uur: Ds A. K. Krabbe van Hille*
gom. _
2e Paasdag geen dienst.
Hiermede betuig ik mijn hartelijke
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
dank aan de Heer en Mevr. .Hendriks,
Brederodcstr. l IS, het 'Rode Kruis en
Dinsdag 7 April
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis". de voor mij onbekende gevers, voor
alle goede zorgen die ik mocht ons
Spr.: iM. C. Draijer, Haarlem.
dervinden tijdens mijn verblijf in
Zondag 5 April 9.45 uur: Radiotoe»Zandvoort.
spraak (op 298 meter) door Dr J. C. Evacué Mej. L. VROEGINDEWEIJ
Brandt Corstius van het 'Humanis*
West Achterweg 23,
tisch Verbond. Onderwerp: „Opstan*
Middelharnis.
ding".

PA's FEEST

een mooi PHILIPS radiotoestel met
visserijband ƒ 245 of ƒ 3,45 p. week.

MA's FEEST

een eigen WASMACHINE.
De A.E.G. heeft alles mee!
met wringer en schakelaar ƒ 398,—
of ƒ 5,60 p.w., zonder wringer ƒ 330,=
'Huish. centrifuge ƒ 251,— of ƒ 3,50 per week.
Een eigen STOFZUIGER vanaf ƒ 2- per week.

TELEVISIE!

-

"

.

• -

Een feest voor de hele familie!
U kunt alles zien. in uw eigen gemakkelijke stoel!
Een PHILIPS PICK*UP of
Een PHILIPS PLATENWISSELAAR
'Een PHILISHAVE, de nieuwste uitgave met 2 scheer*
hoofden. Thans razend snel geschoren.
Komt U eens .kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de betaling met U.

RADIO
TELEVISIE
ELECTRA
ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER

Kostverlorenstraat
Telef. 2534

f. H.

Ook voor reparatie

Nel Oosthout
met Bernard Shaw's drama

Jeanne d'Arc

W. VAN DELFT
orthopaedisch chirurg

Theater Monopole, 8 U. Kaarten a f 2,25 (b.i.):
Secr. 't Helm: Dr Gerkestr. 93 zw. en 's avjonds
a.d. zaal. (Plaatsbespr.: Donderdag 11.30*12.30 u.)

Middenlaan 51, Haarlem
Telef. 34260
voor behandeling van ziek*
ten en afwijkingen van
beenderen, spieren en ge*
wriehten.
Spreekuren: particulieren
l
's Maandags, Woensdags
en Vrijdags 1.30—2.30 u.
en volgens) afspraak.
ZANDVOORT:

Consultatiebureau

aan de Poststraat
Dinsdags van 9.30—10.30 u.
EVR. op goede stand voor
luni. Juli en Aug. VRIJ
-TUIS met 4 slaapk., telefoon
3r. m. prijsopg. ond. nr.2502
3ur. 'Zandv. Cour., Achter*
weg 1.

Magazijn ,Het Wonder v, Zandvoort1
De goedkoopste zaak in:
Schoonmaaksartikelen,
Houtwaren, 'Cocoslopers,
Balatum, Emaille, Alluminium speelgoederen en
Luxe artikelen

SWALUËSTRAAT 9 -

Voor
prima

Paasbrood,
Krenten- en
Rozijnenbrood
naar

Te koop gevraagd: KLEIN
iUIS voor zelfbewoning, te*
*en Scpt. Br. ond. nr. 2503
Vergeet vooral niet de
jur. Zandv. 'Courant.

Fa, A, v,d, Mije & Zonen
Koffiemopp en

Gevr. een flinke, heldere
Iets fijns.
WERKSTER voor 2 dagen
. week. Goed loon. Aanm.: Schoolplein 4 - Telef. 2467
3oul."Paulus Loot 43.
PIANO TE HUUR, ƒ 12,50
ser mnd. Te bevr. in v. d.
Werff's sigarenwinkel, Raads
huispl. 9. Te koop tapijt ƒ 75

TELEF. 2418

P aas-Aanbieding !!

Te huur gevr. voor de 2e
lelft van Juni
GEMEUB. KAMERS
en keuk. voor 3 volw. pers.
en 2 kinderen. Br.: Bent*
veldsweg 134, Bentveld.

Enkalons, zeer
fijn
ƒ 2,98
Geminderde
Nylons .. ƒ 3,95
Perion kousen
100%
ƒ 4,75
Zeer fijne
Enkalons.. ƒ 5,45
Amerikaanse
Nylons .. ƒ 5,75
Kristal Nylons,
zw. naad., ƒ 5,95
Links geweven
kousen .. ƒ 1,98
Perion kous,
links gew. ƒ 2,25

Notarissen J. DE REEDE en
J. BRANTS Kzn. te Haar*
em en Mr P. W. v.d. PLOEG
O. W. BROERSMA te
Amsterdam, zullen Dondert
dag 23 April 1953, nam. 2 u.
.h. Notarishuis, Bilderdijk*
straat l Haarlem, publiek
verkopen:
1. Huis en erf Dr. Smits:
straat 5 hoek Parallelweg te
-andvoort. Huur ƒ 83,30 per
maand.
2. Onder* en bovenw. Parab
elweg 29 te Zandvoort.
Huur 'Ben. ƒ 28,75; Bov.
Haltestraat 12 a
ƒ 31,63 p.m.
Telef. 2099
[ en 2 afz. en gecomb.
3ez. Dinsdag en Donderd. NETTE JONGEN GEVR.
2*4 uur. Aanv. en bet. uiterl. voor Banketbakkerij. Kune*
Juni 1953. Inl. b.d. Notss man, .Haltestraat 33.
te Haarlem, Ged. Oude
-racht, 82 Tel., 13860 en te
ADVERTEREN
Amste'fdarh,' 'Honth'orststr.18 in de Zandvoortse Courant
Tel. 28600.
heeft succes!

De
Wolbaai

Gevraagd 'n Werkster
voor het Raadhuis tegen een beloning van ƒ 17,92 per
week. Schr. sollicitaties aan de Dir. Dienst Publ. Wer*
ken, Raadhuisplein 4.

BROSSOIS Schoenhandel
Annex Reparatiesafdeling

TELEFOON 2106

De worst van Canter
is toch . . . pikanter!
Wilt U smullen met de Pasen? Koopt Uw fijne
VLEESWAREN bij CANTER. .
Alles prima kwaliteit en int eigen fabriek.
Pekelvlees
p. 100 gr. ƒ 0,50
Rosbief
p. 100 gr. ƒ 0,55
Ham
p. 100 gr. ƒ 0,50
Lever
p. 100 gr. ƒ 0,60
Onze prima BERLTNER
p. 100 gr. ƒ 0,40
Hausmacher
p. 100 gr. ƒ 0,42
Haagse leverworst
p. 100 gr. ƒ 0,30
Gekookte worst
p. 100 gr. ƒ 0,40
PRIMA PETATES FRITES MET
WARME WORST 35 et per portie
VLEES CROQUETTEN
2 voor 55-et.

Voor Uw Paasdis 'n fijne Vleessalade
Oofc opgemaakte schotels

30 et. p. 100 gram

Canter's Worstfabriek Kerkstr. 5
Enorme collectie sportieve

Damesjumpers vanaf f4,95
WOLLEN DAMES* en HERENVESTEN
Pantalons, Khaki pantalons, Khaki overhemden.
Weckeend shirts met onzichtbare sluiting, Quick*
sandalen, ijzersterk, Sportsokken, Gekleurde jon^
gensovcrhemden ƒ 4,50.

Sporthnüs „Zandvoort"
1HALTESTRAAT 35 - TEL. 2131

Wilt U Uw TUIN goed
ONDERHOUDEN hebben?
Laat £5£j£VJ.^JJMi het voor U doen!
WAGEN WE G 78, HAARLEM, Tel. 02500*11418

n
Theater
„
Te koop: lHerbouwplicht Gevraagd per l Mei a.s. een
te Zandvoort.
beslist nette CHS SI E RE
Br. onder no. 2504 bureau Zandv. Courant.

£en.

(Adv.)

is het als U onze uitgebreide collecties ziet in de
NIEUWE VOORJAARSGOEDEREN.
Een feest voor de ogen zijn onze kousen.

NANETTE
een fijne Enkalon kous met versterkte
Enkalon boord met donkere
naad
f 3,25
DANleLLE

een geheel geminderde En*
kalon
f 3,95

YVETTE
een ragfijne Enkalon, sterke
wandelkous ..
f 4 95

MADELEINE

~

60 gauge Enkalon kous, een schitte*
rende kous, elastisch en
ijzersterk
f Q}QQ
BRILLANT
een Enkalon kristalkous, 'n
juweeltje aan het been ....

f 7,75
Een Keurcollectie in DameSJapOXllieil
aparte modellen en dessins, vele enkele stuks, zodat U niet
'bang behoeft te zijn er meerdere tegen te komen, _
9,75
vanaf
I
Zuiver wollen GAiBARDINE ROKKEN
............
f 22,50
Een prachtige sortering in DAMES BLOUSES in alle prijzen.
„LASTINA" BUSTEHOUDERS
in de courante mo* f
o 7c
dellen
................................
reeds vanaf *
*i*-*
In SPORTKOUSEN een tiental soorten.
HEREN A N K L E T S steeds in de nieuwste dessins.
OVERHEMDEN, DASSEN, JONGENSOVERHEMDEN in Uni
kleuren zoals wijnrood, geel, blauw, Havanna, groen, enz.
RUITEN SPORTHEMDEN in alle maten.
Wij kunnen doorgaan met het opsommen van onze reusachtige col*
lectie, doch beter is het U TE KOMEN
OVERTUIGEN.

Textiel- en Confectie Magazijn

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 ~ TEL. 2087

HET HUIS VAN
Eens klant....
blijft klant....

Nederlands grote voordrachtskunsteoarei i

VERTROUWEN

Slechts gewaarborgde kwaliteiten,
maar wel.... VOORDELIGER!

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood
Schaaknieuws
Donderdagavond waren er 22 leden
aanwezig om zich te vermaken met
snelschaken om eieren, ter gelegen*
heid van 'Pasen. Nu, men heeft zich
kostelijk geamuseerd.
Het tempo was één zet per 5 sec.
en na 10 min. 3 sec. per zet. iHet be*
gin ging vrij goed maar weldra begon
de tijdnood een rol te spelen, waar*
door onder grote hilariteit de nodige
blunders gemaakt werden.
Al met al kunnen we terugzien op
een gezellige avond, waarbij iedere
speler met zijn portie eieren huis*
waarts trok, want ook voor de ver*
liezers was gezorgd.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3013,
2100
2345
2499
2262

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v, noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein

2887

Stoomwassery „Hollandia",
fjjnstrükerj), J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
SUjterlj Lefferts, Zeestraat 44

2560
2135
2424
2975
2254

Zandvoortse
Postzegelhandel
Brederodestraat 26 — Tel.2667
Geopend van 9 tot 6 uur

In- en Verkoop
van Postzegels
tegen zeer billijke prijzen.
Plakkers
ƒ 0,30
Pincetten
ƒ 0,95, ƒ 1,10
Insteekboekjes
ƒ 0,30, ƒ 0,40, ƒ 0,50, ƒ 0,75
Levering van supplementen
1952 voor alle soorten albums.
NIEUW. NEDERLAND*
CATALOGUS 1953
v/d Ned. Verg. van Postzegels
handelaren. Prijs
ƒ 1,25
Indien gewenst komen wij U
gaarne thuis bezoeken.

Gevonden voorwerpen

KIES MET ZORG UW
ZONNEBRIL
Ieder jaar, over het wereldrond, "wor*
den millioenen zwarte brillen ver*
kocht. Niettemin neemt het aantal
ooglijders toe, velen klagen zelfs over
blinde vlekken.
De zonuitstraling bevat allerlei
lichtradiaties, benevens de zichtbare
lichtstralen zijn er onzichtbare: de
„Ultraiviolette" en de „infrarode"
of ,,warmte voortbrengende".
Goedkope zonnebrillen verminde*
ren de oogverblindende schittering
der zichtbare lichtstralen, zoals om
't even welk gekleurd of zwart ge'
maakt glas zulks zou doen. Maar we*
ren vrijwel geen onzichtbare stralen
welke schadelijk kunnen zijn voor
het oog. Het oog zelf beschermt zich
door pupilvernauwing voor een te
veel aan licht, doch gekleurde glazen
wegens de reductie der intensiviteit
der zichtbare lichtstralen verwekken
pupilverwijding, met het gevolg dat
de delicate oogbinnendelen blootge*
stcld zijn aan de schadelijke uit*
stralingen.
iHetValt op te merken dat gewone
niet gekleurde glazen eveneens „een
deel" der o ultra violette stralen op*
slorpt en daaruit volgt dat ongeveer
alle brillen, in zekere mate, defensief
voor het oog ageren. Maar specialis*
ten waarschuwen ons dat de gewone
gekleurde glazen die, om 't even op
welke mankt, of in elk groot waren»
huis, geen voldoende bescherming
bieden.
Die lenzen zijn meestal verworven
uit doodgewone glasstof, waaronder
metaaloxyden, ter kleurverwerving,
vermengd worden.
Van ' uit stipt wetenschappelijk
standpunt bekeken is een glas dan
pas voor zonnebrillen geschikt wan*
neer het „ultraviolette" en ,,/nfra*
rode'' stralen opslorpt en in gelijke
mate de intensiteit der kleuren van
het zichtbaar spectrum vermindert.
Kies daarom met zorg Uw zonne«
bril dan ook alleen bij Uw opticien,
die in staat is, kwaliteit en doeltref»
fendheid te beoordelen.
Uw opticien

Opgave vanaf 26 Maart t.m. l April
Aanwezig ten burele:
Papiertje, inh. 15 cent; diverse hand*
schoenen en wanten; diverse sleutels;
boodschappentas, groen.
Aanwezig bij de vinder:
Krat, Zandvoortselaan 20; kinderbril,
Van Lennepweg 9; bril, iBilderdijks
straat 6; kinderszonnebril, Haarlem*
merstraat 43; zakmesje, Koninginne*
weg 2 rd; rechtse, beige dameshand*
schoen, Dr. Gerkestraat 48; paar
wollen handschoenen, Albert iHeijn;
paar Nappa handschoenen, Zeestraat
57 rd; geruit shawl, H. de Grootstraat
21; vulpen, Koninginneweg 10; ?ak*
doek, Poststraat 4 a; drie*wielig kin*
derfietsje, Kerkstraat 13; zakdoekje,
Kostverlorenstraat 77; voorstuk van
rijwiellamp, M. van St, Aldegonde*
straat 5.
RIJKSPOSTSiPAARBANK
Aan 'het postkantoor Zandvoort en
het daaronder behorende ambtsges
bied weri} gedurende de maand Maart
1953 ingelegd ƒ 42068,28 en terugbe*
Haltestraat 58, telef, 2174.
taald ƒ 55956,74.

Brillenspecialist Looznan

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

' Pijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

j. .H. G. WERNINK

'n Speciale Paasaanbieding van GERZON;
Café

. HlLLEGOM

GRILLROOM

WANDELNYLONS

Restaurant
TULIP-BAR

Trio Kreiter
SCHITTEREND GELEGEN TERRAS
AAN DEMONSTRATIETUIN „TRESLONG"
Deze wandelnylons
van Dupont of Enkalon
nylon voldoen aan 6 belangrijke
punten (plus... nóg 2 extra punten van belang I)

P. de Gruyter Sc Zn n.v.
vraagt voor. Zandvoort
een flinke verkoopster

12 == 13

leeftijd (boven 20 jaar. Tevens kan geplaatst
worden

een nette jongeman

Henk- ' Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5-7 - Tel. 2874

THEATER „MONOPOLE"
.'Stationsplein = Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
Vanaf Vrijdag 3 t.m. Zondag 5 April (Ie Paasdag)
8.uur
JAMES MASON, DANIELLE DARRIEUX, MI»
CHAEL 'R'ENNIE, WALTER HAMPDBN in:

„OPERATIE CICERO"
Het adembenemende, op historische feiten ge»
baseerde verhaal van de best*betaalde spion ter
wereld! Zij 'beloonde verraad met verraad
list
met list!
Toegang 14 jaar
Maandag 6 April (2e Paasdag) S uur
Beide Paasdagen 2.30 uur SPECIALE MATINEE
MITZI .GAYNOR, DALÈ ROBERTSON,
JAMES BARTON dn:

„GOLDEN GIRL"
Een musical met gloedvolle songs. Dynamisch*
vrolijk en.... ondeugend!
Alle leeftijden.
Dinsdag 7 en Woensdag 8 April
Gereserveerd voor de 'ZAND.V. OPERETTE
•VERENIGING.
Donderdag 9 April
Gereserveerd voor de CULTURELE KRING
'T HELM.

tijdelijk f !•«

CAFÉ OOMSTEE

'n extra besparing, per 2 paar "J50

Zandv. Operette Vereniging

Iedere Vrijdag'gekookte Secr.: KI. Krocht 5 - Telefoon 2602
of gebakken mosselen
Voor de voorstellingen van de
Tot 1.30uur,geopend '

Operette „Nelly"

TAPIJTEN
Zaterdag (de gehele dag)
aanbieding van export*
partij, direct aan parti*
culieren, tegen fabrieks*
prijzen
w.o. Wiltons,
waarde ƒ 120 voor ƒ 79,
grote Wiltons, waarde
ƒ 160,= ? voor ƒ 98,', M.
Smyrna's waarde ƒ 145,=
voor ƒ. 89,50, extra grote
maten, waarde ƒ 198,*
voor ƒ 125,=.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bö Grote
Markt, Haarlem.

op Dinsdag-7 en Woensdag 8 April
a.s. in „Monopole" zijn

nog enkele kaarten
verkrijgbaar bij Mag. Het Wonder
.van Zandvoort, Swaluëstraat 9 en
eventueel 's avonds aan de zaal.

Voor de Schoonmaak
hebben we ruime keuze in vitrages,
lopers, maften, balatum, overgordijn:
stoffen.
Verder bedrijfskleding en
andere manufacturen.

Fa A. v.d. Veld-Schuiten

van ons Paasbeest
ƒ 2,— per 500 gram
Magere rollade ƒ 2,10 p. 500 gr.
Varkensrollade
v.a. ƒ 2,- en ƒ 2.30 p. -500 gr.
Schoudercarbonades
ƒ 1,75 p. 500 gr...l kg,/ 3,25
«(zolang de voorraad strekt).
VOOR DE SOEP:
100 gr. gehakt, 100 gr. poulet
en l mergpijpje
ƒ 0,65

antiquiteiten

NYLONkousen

op de
ZANDVOORTSE
COURANT

• Mooie nylon standaardkous
Café „De Kroon"
Iedere Woensdag speciale

MOSSELENAVOND
Een modern
MANTELCOSTUUM
Zo'n fraai tailor=made man=
telpak, dat getuigt van vak=
manschap en goede smaak,
leveren wij U reeds vanaf
ƒ 115,-.

met en zonder zwarte naad

• Fijne kristal nylons
15 den. met donkere naad. Vol. gem.

• Zee* mooie nylons
4,25

30 den

• Fijne Enkalon kous
met donkere naad

• Zeer mooie Enkalon
Lang'en soepel

• Fijne kristal nylons
5,45

15 den

• Zeer mooie wandelnylons
50 .den. extra lang met rekbare boord

• Zware nylons
70 den.

2.95
3.25
3.9S
4.25
4.65
4.90
5.75
6.95

Telefoon 2919

75

— extra lang en elastisch

BELANGSTELLING
En waar belangstelling is daar is een
advertentie
dubbel en dwars op. zijn
:
• plaats.
- Een goed advies:

ADVERTEER
DUS OOK OP DINSDAG

65

> Links geweven kousen . . . .
> Zeer fijne links geweven kous
met nylon versterkt

Ook de Dinsdageditie staat, zoals wel
gebleken is, in het middelpunt van de

J. Th. KORT
Haarlem
Uitsluitend maatwerk.

W. S L O O T H E E R
Kostverlorenstra'af 33

A. Akersloot
Schelpenplein 7, telefoon 2845
Pakhuis geopend van 9*5.30 u.

cte

Kleine Krocht l - Telef. 2432

van

Abonneert u

Andere metalen
tegen de hoogste beursprijzen

bij „La Viande"

INKOOP
Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor»
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

Lompen
per kg 35 et
Geel koper
per kg 100 et

PAASROLLADES

Vanouds Kruisstraat 12 — Tel. 2360

WasserijMBULMAN
Grote Krocht 14, Zandvoort.

425

Bent U reeds lid van onze club ? Zo niet, geeft U
zich dan onverwijld op als NIEUW LID en profiteert
tevens van de regelmatige toezending van Gerzen
nieuws met speciale aanbiedingen l

Stationsstraat 11. Tel. 3075
Geopend tot 2 u. 's nachts.

DEKENS
STOMEN

ais Paasattractie voor

'n gratis dertiende paar !

DE GRUYTER
FQNGERS RIJWIEL
ƒ 138,00
LOCOMOTIEF RIJWIEL, Sport
ƒ 162,25
RUDGE RIJWIEL
ƒ 248,80
U rijdt niet, maar zweeft over de weg!
SPECIAAL. ZAAK IN RIJWIELEN.

normale prijs 590 Zolang de beperkte voor-,
raad strekt brengt Gerzon deze unieke nylons

'n onjuistheid? Niet voor de leden van GERZON'S
KOUSEN CLUB, die reeds geruime tijd van het voordeel genieten, dat zij na het kopen, van 12 paar
kousen recht hebben op

voor magazijn en fdetswerk. Aanmelden: op 'Dom
derdag .9 April a.s. tussen 3. en 4.30 uur in ons
filiaal Kerkstraat 3, Zandvoort.

volledige mindering
links geweven
nieuwe tinten

51 gauge 30 denier
spec. rekbare boord
gr. maten extra lang

ZANDVOORT
Telef. 2666

Heemstede

Het splintertje en de balk
Ga als man een dagje naar de Jaar*
beurs. Eigenlijk heb ik er geen tijd
voor -hoor, maar tiet is in het 'belang
van. d'e zaak, zie je. ,
Ren in één uur alle zakenbelangen
af en ga de rest van de ochtend al*
lerlei voor jongens, en mannen at*
tractief speelgoed bekijken: 't nieuw*
ste televisie toestel, de wiresrecorder,
een scheepsmotor zo groot als een
•huis, het kleinste draaibankje en de
grootste draaibank en alle andere
vol*autpmatische .apparaten.
•Het heeft wel niet direct betrek*
king op de zaak, maar je moet nu
eenmaal van alles op de hoogte blij*
ven, kind.
iRom daarna Dinkelman tegen en
ga met hem een etentje doen. Eet 'n
gebakken .tongetje en een gebraden
kippetje, met een wijntje en een lek*
ker sigaartje en zo en mocca na.
— Ik had het in mijn eentje nooit
gedaan zeg, maar je weet dat Dinkel*
man een goede relatie is, kan hem
toch. moeilijk een broodje halfrom
aanbieden —
(Besteed de middag aan de foto=toe*
stellen en hef*trucks-en andere Din»
ky*toys in hét groot.
. Sta toevallig gelijk met Pinkelstra
bij de autokranen. Zeg: Kerel wat
ben jij dik geworden en ga de ont<
moeting- eens -.gezellig vieren in een
gezellige tent. 'Borreltje, sigaartje,
borreltje, sigaretje, hartigheidje; kop*
je koffie.
•Nee, natuurlijk heeft Pinkejstra
.niets met de zaak te maken, 'hij zit
in de textiel, maar je -wil je toch 'wel
's even ontspannen na zo'n inspannen'
de dag. Trouwens Pinkelstra vroeg
reuze; belangstellend naar. jou! •—
Handige opmerking, die laatste,
tenslotte was Pinkelstra vroeger een
leuke knul.
In ieder geval - accoord — zo'n
dag is nuttig en noodzakelijk -want
Jij Eet Er Toch Ook Van?
•Maar ga nou, eens als vrouw een
.middagje naar de stad. Loop je Ave»
zenloos om een goed koffiepotje en
zo'n paar van die korte beige sok'
ken met elastiek in de boord en een
kantelzeefje. 'En ga dan met' Bep, die
je toevallig ontmoet eventjes ergens
een kopje thee drinken. Nu komt het
ergste: Eet daarbij twee slagroomgc'
bakjes! Twéé!
Schandelijk, stel je voor twee slag'
roomgebakjes, dat is het snoeplüstig*
stc, spilzuchtigste dat 'er bestaat.
Een gebraden -gans, dat zou nog
aan maar twee slagroomgebakjes.
ah, vrouwen!
. Lntneniétlache! •

f
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a
op een Zandvooïts podium.
•Het is nog maar kort geleden dat
Georgc Bernard Shaw overleden is.1
Toen ik zijn stuk over Jeanno d'Arc
— dat a.s. Donderdag in Monopole
door -Nel Oosthout wordt voorgedra»
geif''- gelezen 'had, heb ik een blik
geslagen op het Flapje van het boek,
dat, zoals vaak, een levensbeschrijf
ving van de schrijver draagt. 'Met een
zekere ontsteltenis vernam ik d-fiar»
door iets wat ik weliswaar makkelijk
had kunnen weten, maar dat me nu
toch in het bijzonder opviel. Shaw.
werd n.l. in' 1856 geboren. Niet dat
dat zo'n bijzonder jaartal is- — of
mijn twijfelachtige kennis van de ge»
schiedenisboekjes moet me nu. geheel
in- de steek laten — maar als ik bc»
denk -dat het circa 40 jaar na het op»
treden van Napoleon .is,' dan begrijpt
men eerst recht dat de moderne en
vrije geest van Shaw opschudding
moet hebben veroorzaakt in de loop
van die reeds verre tijd.
Jeanne d'Arc dat dus Donderdag
' in Zandvoort over het voetlicht komt
werd in 1923 voltooid.
De historische Jeanne d'Arc kreeg,
zoals men weet, d.m.v. stemmen -en
visioenen de opdracht om aan het
hoofd- van d'e Franse legers de Engel»
scn uit Frankrijk te verdrijven. Na
een reeks van militaire successen
wordt zij gevangen genomen, uitgele»
verd aan.de Engelsen, beschuldigd
van ketterij en door de Kerk tot de
brandstapel veroordeeld. In 1431
wordt zij te Rouaan verbrand. Na
haar dood wordt .haar 'vonnis herzien
en nog later wordt zij door de R.K.
Kerk heilig verklaard.
•Het stuk van Shaw wijkt ' in meer
dan één opzicht af van de 'gangbare
visie op. Jeanne d'Arc die men meest»
al als een ingetogen, sterk vergeeste»
lijkte, maagd heeft voorgesteld. Shaw
heeft — als over vele dingen — ook
zijn eigen, uitgesproken mening over
Jeanne d'Arc.
'Hij heeft kennelijk een grote sym»
pathie voor haar, maar op andere
gronden dan het merendeel van de
vereerders van de maagd van Or»
leans. Wat hem in de eerste plaats
getrokken heeft is het vrijheidslie»
vende in haar en 'bovendien haar nei»
ging om voor niets en -niemand uit
de weg te gaan als het erop aan komt
haar standpunten te verdedigen.
iHoéwel van eenvoudige afkomst,
geeft Jeanne in Shaw's stuk er tel»
kenmale blijk van dwars door de ge»
wichtigheid en.... de lafheid van de
wereldlijke en kerkelijke overheden
waarmee zij te maken heeft heen te
kijken.
Indien men het stuk leest dan kan
men niet aan de indruk ontkomen dat
Shaw b.v. graag zo'n dochter gehad
zou -willen hebben en hij heeft de
gangbare Jeanae uit de legende en de
historie dan ook met veel élan omge»
bogen — , men moet misschien zeg»
gen omgesmeed — tot zijn eigen
geesteskind.
In -haar vindt men vele trekken —
familietrekken dus — terug van de
schrijver zelf.
De ongewone slagvaardigheid waar»
mee zij haar rechters te woord staat,
'de fierheid waarmee zij -de wereld en
de officiële theologische inzichten
durft te weerstaan, de spot die zij
aan" de dag legt in het 'bijzijn van de
meest 'hoge autoriteiten — tot en met
de slappe koning van Frankrijk. —
het is voor een groot deel Shaw's
eigen mentaliteit. IDe mentaliteit van
de uitdagende, scherpe geest die hij
zelf was.
Het behoeft geen verwondering te
wekken dat het mystieke, religieuse
element, dat doorgaans achter 'de fi=
guur van Jeanne gedacht wordt, hier=
mee enigszins in het- gedrang komt.
Shaw heeft dit waarschijnlijk wel»
bewust laten gebeuren door zijn
Jeanne d'Arcsfiguur in de eerste
plaats een behoorlijke dosis gezond
en spits verstand mee te geven. iZijn
stuk kan daarmee dan ook worden
beschouwd als een vorm van verzet
tegen de z-i. schemerige opvattingen
omtrent 'Jeanne.
Een ander belangrijk aspect van dit
stuk is ongetwijfeld de politieke af»
schaduwing, de tegenstelling tussen
de Franse en Engelse belangen in die
tijd. Gezegd moet worden dat de En»
Bclscn er in dit stuk — Shaw was
zelf een Ier — over het algemeen
slechter op staan .dan.de 'Fransen.
Men voelt Shaw's veroordeling van
de listige diplomatie die de Engelse
Wereldpolitiek niet zelden — ook in

de tijd van de auteur niet — heeft
gekenmerkt.
Bij zijn schildering van de Franse
geestelijkheid treedt in eerste instan»
tie het dubbelzinnige 'in de toenma»
lige houding van de Kerk naar voren.
Dat men in naam van de liefderijkste
God mensen levend liet verbranden,
dat is een tegenspraak die de schrij»
ver hoog zit. Toch, dit moet men
Shaw tot zijn eer nageven, heeft hij
de rechters van Jeanne niet makkelijk
willen, voorstellen als 'n-verzameling
wrede personnages. Duidelijk voelt
men het conflict waarin de geestelijk»
heid zich bevindt bij de behandeling
van deze zaak. Een zaak die /.ij ener»
zijds onder pressie" van de Engelse
machthebbers, .anderzijds bewogen
door haar inzichten van religieuse en
menselijke .aard zo eerlijk mogelijk
tot een oplossing""tracht te brengen.
Typerend hiervoor is de bijna alge»
mcne zucht van verlichting die op»
stijgt wanneer'Jeanne uiteindelijk -be»
reid is de beschuldigingen van de
Kerk te ondertekenen,
waardoor ze
van de brandstapel x kan'worden ge»1
red. Wanneer ze echter dit document
weer verscheurt 'kan niets haar meer
voor deze dood behoeden.
Dit zijn dan enkele kanten van dit
zeker interessante stuk, waaraan ovc»
rigcns nog een merkwaardige en niet
van ironie gespeende epiloog is toe»
gevoegd.
'Wij besteedden er gaarne aandacht
aan. Niet in het minst om het licht
bij deze gelegenheid nog eens te la»
ten vallen op de karakteristieke en
opmerkelijke geest van zijn schrijver,
Bernard Shaw. Door velen voor een
eigengereide eigenwijs versleten, maar
toch onmiskenbaar ven een verfris»
sende en overrompelende scherpzin»
nigheid en eerlijkheid die men niet
zelden node mist in het" vaak zo offi»
ciële geestelijk leven van vandaag de
dag. — L.
'
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Tegenvaller:

Zandvoortmeeuwen

Gure

r'y 1 ^

liet lii.F.C. met kleine overwinning
huiswaarts gaan
De verwachting dat Zandvoortmeeu»
wen — om aan de top 'van de rang»
lijst een ernstig woprdje mee te blij»
ven spreken — in de thuiswedstrijden
L.F.C., Postduiven en J-Iillegom zou
verslaan, is, althans voor zover het
de Leidse ploeg 'betreft, de bodem in»
geslagen. Tweede 'Paasmiddag werd
in een schamele -/wedstrijd met 1»0
van L.F.'C. verloren.-' Laten we er on»
middellijk aan toevoegen alleszins
verdiend.
";•
De Leidenaars speelden een klasse
beter en toonden meer geestdrift dan
hun gastheren.
1
De strijd werd, zoals bovendien wel
hlijkt uit de lage score, beheerst door
de achterhoeden. D.e Leidse zowel als
de 'Zandvoortse verdedigingen gaven
sterk spel te zien. f
'Het is, juist omdat vrijwel alle kan»
sen op het kampioenschap verkeken
zijn, wellicht een -.geschikte tijd om
de aandacht eens te laten gaan over
eventuele -vernieuwingen in de mid»
denlinie en ~ voorhoede van de 'Zand»
voortsc ploeg door andere spelers
eens een kans te gev.en. De nieuweling
C. Stokman voldeed goed en vooral
in de tweede helft- deed hij nog al
eens van zich spreken.
In de halflinie klopte het niet erg,
evenmin als in de,voorhoede trou»
wens waar Castien en Jan Zwemmer
gunstig afstaken. , ,
Er werd voortdurend op links ge»
speeld en men scheen dikwijls te ver»
geten dat er ook nóg een' rechtervlcu»
gel bestond. Dat aan de techniek, het
opstellen en het schieten nog wel
veel aandacht mag worden . besteed,

de.
Zomerse zorgen.

Over een poosje zwermen de. stede»
lingen weer' uit over ons dorp=aan»
zee. Dan nemen ze weer bezit van
ónze huizen, van ónze kamers en
van ónze potten en pannen.
Iemand zou uit deze aanhef kun»
nen opmaken dat ik in bedekte ter»
men uiting geef aan een ver»verwij»
derd gevoel -van misnoegen' over de
naderende invasie van de badgasten.
Maar dat is niet waar. Ik vind 't al«
kmaal even heerlijk: 'de gasten, de
.vlicring, {waar ik van Juni tot Sep»
tember woon) de drukte en
nou
ja, alles.
Maar mijn mening is op 't ogen»
blik van geen 'belang. (Anders wél,
dat begrijpt u natuurlijk).
Na de beweging, . die rondom het
kind (sommigen schrijven het Kind)
is ontstaan door allerlei acties'van
Pro*Juvcntute
tot
Zandvoortse
jeugdsmuziekkapel toe, mogen wij
ons heus wel es bezighouden met de
vraag of de kihders nou wel'buiten
de kwestie van de „zomerverhuur"
moeten worden ''gelaten/ Nergens
worden de kinderen zo zeer uitge»
sloten van medezeggenschap-als inde
methoden tot verheffing van hun
geestelijk» en stoffelijk heil. De grote
mensen constateren 'bijvoorbeeld dat
er een massa» c.q. asfalt=jeugd is. Er
worden rapporten gemaakt (die een
aardige duit kosten) en daarbij blijkt
dat 'Het enige aandeel dat de kinde»
ren in de totstandkoming van die ge»
schriften hebben gehad, bestaat in
het antwoord geven op 'vragen. De
rest zullen de volwassenen wel .doen.
Met het gevolg dat de massa nog net
zo massa is als vóór de rapporten.
Vanzelfsprekend worden de kleu»
ters Helemaal niet 'betrokken in de
discussie over: Welk onderwijs, wel»
ke school, welke grondslag?
Op grond van de macht van het
getal -verzamelen de grote mensen
wel handtekeningen, — de kleintjes
moeten zich maar bepalen tot siga»rcnbandjes. Het zal u zeker wél dui»
delijk zijn dat ik mij buiten de-kwes»
tie van de recente kleuterschool»
strijd wens te houden. In dat opzicht
ben ik net een kleuter, hoor!
Ik wilde Ihct eigenlijk 'ovier iheel
iets anders hebben. Het gaat om het
seizoenverhuur en de mening, die de
Zandvoortse kleuters over deze vorm
van naastenliefde hebben.
Ik was van de week ergens in een
kleutcrschooltje, waar ik een hartvcr»
warmend gesprek afluisterde tussen
Truusje en Bennie.
Truusje, nieuwsgierig als iedere
vrouw, (dooddoener. B.) opende de
leerzame dialoog:
— Verhuren jullie
.— Me moeder wel, me vader niet!
— iHoe kan -dat nou? Bij ons ver»
huren-ze alle twee.
— Nou, me .vader is toch zeker op
zee.'
Hier was de kous voorlopig mee
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af, maar 't zat Bennie niet lekker en
daarom zei hij: — Wij- krijgen bad»
gasten!
— Wij ook. Vind jij badgasten
leuk?
Bennie keek bedrukt en met een
diepe zorgenrimpel boven z'n neusje
antwoordde hij: — Helemaal niet
leuk! Vorige keer hebben ze een
stoel van ons kapot gemaakt en een
spiegel door het.raam gegooid.
— Jémig! Expres?!
— Ja, want ze hadden ruzie. Ik
moet altijd met me broertje op de

dat is Maandagmiddag nog eens dui»
delijk -bevestigd. De wedstrijd zelf Ie»
verde. weinig stof tot spreken op.
Zandvoortmeeuwen werd in de eerste
helft ruim 35 minuten in de vcrdcdi»
ging gedrongen waar de achterhoede
echter toonde dat hij paraat was.
-Men wist — al was het soms ternau»
wernood — doelpunten te voorko»
men. Juist op het moment echter dat
de thuisclub zich van de voortduren»
de druk begon te bevrijden wist de
Leidse middenvoor op 'handige wijze
in het bezit van de bal te komen. Hij
omspeelde de 'Zandvoortse dpelver»
dediger en plaatste meteen in het
verlaten doel (0»1). Niemand ver»
moedde dat dit doelpunt de beslissing
zou 'brengen in deze wedstrijd.
In de tweede helft waren de rollen
precies omgekeerd. Toen was het de
achterhoede van de gasten die de
voorhoede van de Meeuwen volko»
men in bedwang hield.
Tegen het einde verwisselde de
Zandvoortse voorhoede zelfs van
plaats met de achterhoede. Het mocht
echter niet baten. Het eindsignaal
betekende dat Zandvoort weliswaar
met de kleinste maar toch aan duide»
lijkhcid niets te wensen overlatende
nederlaag genoegen had moeten ne»

Het oudste en meest gelezen
plaatselijke blad
is de

ZANDVOORTSE COURANT

Bennie keek de gang in, langs de
juffrouw en zag Truüsjc weer aanko»
men. Hij liet de juffrouw staan en
liep Truusje halverwege tegemoet.
Hij had nog steeds omvangrijke zpr»
gen: —'Onze badgasten hebben altijd
een hele zooi kinderen..
— Mijn moeder wil -geen badgasten
met een heleboel kinderen. Die ma»
ken de boel maar kapot, zegt ze. Mijn
vader drinkt wel es een 'borreltje met
de badgasten. Jouw vader ook?
— Me vader is op zee. Laatst wa»
ren de badgasten zo kwaad, j o h . . . .
Toen hebben me broertje en ik en
me kleine zusje kooldaro=kevers op
het strand gezocht en die hebben we
in dat rot»jôh ze 'bed gezet.
. — Ha
dat weet je nog niet
eens! 'Dat zijn colorado»kevers.

is op zee.

zolder slapen. Ik he'b wel es gevoch»
ten met de kinderen van de 'badgas»
ten. Jij?
— Nee, hoor ik mag altijd mee
naar het strand en dan krijg -ik limo»
nade en ijsjes en ik mag ook altijd
in de auto en....
Bennie ergerde zich en brak het
privé»relaas abrupt af: — ik mag
niks. Me moeder zegt altijd: -blijf bij
ze weg en niks vragen en niet door
hun keuken lopen. Als ik met me
broertje op de zolder lig', hoor ik al»
tijd dat ze praten en lachen en hun
radio staat zo hard aan, joh.
. — Wij wonen in het zomerhuis. Ik
en m'n zusje slapen op een 'kamertje
— Wij hebben geen zomerhuis. -Me
vader is op zee.
Truusje snapte kennelijk het ver»
band niet. Ze wierp haar blonde krul»
len achterover en wipte van haar ene
beentje op het andere. '(De juffrouw
kwam zeggen dat Truusje wel even
naar.... ëh.... afijn, Truusje mocht
even).
'Dat was voor Bennie geen -bezwaar
en hij zette de conversatie maar
voort met de juffrouw: •— Juf, we
krijgen badgasten
— Zo iBennie, vind je dat fijn?
— "Nee hoor, ik vind 'het niét fijn.
Ik vecht altijd met de kinderen van
de badgasten. Truusje niet
die
krijgt altijd limonade en ijsjes en die
mag in de auto zitten.

— Ja. Die mevrouw van de badgas»
ten zei dat wij lelijke deugnieten wa»
ren!
Bennie speurde of hij bewondering
op het gezicht van Truusje kon at»
lezen, maar Truusje had geen belang»
stelling voor Bennie's inbreuk op de
consignes van de 'Plantenziektekundi»
ge dienst:
— Ik mocht es een keer mee naar
Amsterdam. Toen hebben we in een
café een grote beker ijs gegeten.
— O, ik ben zo vaak in Amster»
dam geweest. Op me vader ze schip!
— Heeft jouw vader een schip?
Bennie was nog niet zo ver dat hij
gedrukt wil liegen, daarom knikte hij
alleen maar heftig met z'n hoofd. 'En
hij liet er op volgen:
— Onze badgasten hebben geen
auto.
— Onze badgasten wél.
— Ik moet altijd stil zijn en de bad»
gasten niet! Bennie kon 't nog steeds
niet verkroppen. Truusje antwoordde
maar niet meer. Tegen zo veel pessi»
misme kon ze blijkbaar niet optornen.
iZe huppelde het klasje in. Bennie
'bleef in d'e gang staan, met een frons
tussen z'n ogen. •
Ik heb uit 't een en ander de cpn»
clusie getrokken dat vrouwen zich
vlotter door 'bepaalde problemen wer;
ken dan mannen.
'BARTJE.

[n tegenstelling met vorig jaar waren
de l'aasdagcn ditmaal guur en regen»
achtig, waardoor het verklaarbaar is
dat het bezoek aan de badplaats is
tegengevallen. Trein en tram vervoer»
den niet meer dan het normale bc»
zoek, doch het aantal auto's .en auto»
nussen viel nog niet eens tegen. Beide
dagen arriveerden vele Duitsers in
autobussen, waardoor in diverse bc»
drijven nog van enig bezoek sprake
was.
'Het strandbezoek was practisch ni»
hil en de stoelen hieven dus tegen de
duinreep staan.

Ingezonden
5 MEI Bevrijdingsdag, fa of Nee???
Geachte 'Redactie,
De afgelopen weken hebben wij in
diverse bladen 'berichten kunnen lc»
zen over de Sociaal Economische
Raad en de Stichting van de Arbeid,
waarin ons volk kenbaar gemaakt
werd, dat het beter zou zijn voortaan
onze bevrijdingsdag van 5,Mei én de
verjaardag van onze Koningin op 30
April -naar te combineren en pp
laatstgenoemde dag te doen plaats»
vinden en dan ook op die dag alleen
een halve vrije dag te verlenen.
En of het veel zal baten dat ik
daartegen protesteer en met mij
meerdere oud»illegale wcrkers(sters)
weet ik niet, maar 'het moet mij toch
van het hart, dat hier van welke kant
dan ook van absolute misleiding ge»
sproken mag worden en dat de be»
vrijdingsdag .vanaf 1946 in een be»
roerd blaadje heeft gestaan, niet om
de dag, maar uitsluitend en alleen
om het al= dan niet vrij geven van
de arbeiders. Het argument dat ons
volk blijk heeft gegeven die dag niet
te kunnen of te willen feesten, is vol»
gens mij niet steekhoudend, want wat
de één feestvieren noemt, is bij de
ander niet geliefd, maar alleen en uit»
sluitend het feit -dat men die; dag kan
besteden zoals men zelf wil, "maar dat
men allerwegen er aan herinnerd
wordt dat het een historische datum
is, is voor mij voldoende.
Die sfeer en die herinnering zal,
wanneer beide genoemde dagen op
één dag gevierd worden, absoluut ver»
lorcn gaan en nu insinueer ik, is dit
bij velen ook wel de bedoeling, de
goeden niet te na gesproken.
Wij wensen onze geliefde Vorstin
nog heel veel goede jaren temidden
van hen die Haar lief en dierbaar zijn,
maar wanneer na, 'hopelijk veel jaren,
Haar dochter aan het bewind komt,
dan is dit op een geheel" ander tijd»
stip in het jaar, reden om de BE»
VRIJDINGSDAG te 'blijven vieren
op de dag zelf en de verjaardag van
onze Koningin op dié dag.
De reden dat verschillende delen
van ons land op een ander tijdstip
bevrijd werden, gaat in zoverre niet
op, dat de bevrijding van ons GE»
HELE LAND op 5 Mei was en de
algehele capitulatie 8 Mei.
Laat men, indien door welke oor»
zaak ook, ons land het niet kan lij»
den dat' wij in een kort tijdbestek,
twee keer een halve vrije dag hebben,
dit openlijk erkennen en een beroep
doen op de arbeiders om te werken,
maar er niet om 'heen draaien. Ech»
ter moet het voor velen een diepe
teleurstelling zijn, dat 't binnen enkele
jaren na een bevrijding van ons volk.
na een bezetting waarvan wij nu nog
de gevolgen kv.nnen zien en onder»
vinden, al niet meer nodig is die dag
te vieren. Dat Tnen nochtans in de
bladen kan lezen dat de Regering er
wel prijs op stelt dat' men op die dag
de vlag uitsteekt, tart elke critiek.
Ik denk dat met mij vele oudsillega»
len gedacht hebben, om er dan maar
een rouwstrik bij te hangen.
-Hopelijk zal het voorstel, nadat het
al enkele jaren als proefballon is op»
gelaten, nu eindelijk eens en voor al»
tijd verworpen worden.
Een Volk dat leeft, bouwt aan zijn
toekomst, maar een volk dat een be»
vrijdingsdag niet meer krijgt als
feestdag, is niet waard dat daar of»
fers voor gevallen zijn.
Met dank voor de plaatsing, Mijn»
heer de Redacteur ,'
J. (H. 'HERMARIJ,
Oud L.O.riLK.P.er en
Oud»Paroolman, enz.
Wij kunnen ons het standpunt van
inzender zeer goed indenken en zou»
den aan zijn argumenten b.v. nog wih
len toevoegen dat men door het sas
mentrekken van Koninginnedag en
Bevrijdingsdag bovendien de nogal
vreemde figuur krijgt, dat men eerst
het feest heeft en daarna (op 4 Mei)
de herdenkingsdag.
5 Mei valt dit jaar op een Dinsdag.
Reeds bij voorbaat: De Zandvoortse
Courant verschijnt die dag niet. Wij
hopen' hiermee een bescheiden voor»
beeld te geven. — Red.

l

Café „De Kroon"

Familieberichten
Verloofd:
ELLY VULSM'A
en
GIES STERRENBURG
Brederodestraat 100, Zandvoort
Oude Delft 46, Delft
Receptie 10 April 1953 van 3.30 uur*
6 uur Brederodestraat 100, Zandvoort

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWBN"
Met 1-0 bleef Zandvoortmeeuwen
in de minderheid tegen L.F.C.
Met het kleinst mogelijk verschil
verloor Zandvoortmeeuwen l op 2c
Paasdag de thuiswedstrijd tegen L.F.
C. Het was een strijd waarin de beide
achterhoeden sterk domineerden. De
aanvallen van Zandvoortmeeuwen
waren wel talrijk, vooral in de tweede
helft, maar ze waren te onsamenhan»
gend om succes te hebben. Een hevig
offensief van Zandvoortmeeuwen in
de laatste twintig minuten, waarbij
practisch alle spelers ten aanval trok»
ken, leverde evenmin resultaat op.
De overwinning door de Leidenaars
kan niet onverdiend genoemd worden.
Zowel 'Zandvoortmeeuwen 2 als 3
slaagden er in de volle winst binnen
te halen, 't 2e elftal uit tegen V.V.B.
2 en het 3e thuis tegen V.S.V. 4. Min»
der goed was het resultaat van het 4e
elftal dat thuis tegen V.S.V. 5 een ge»
voelige nederlaag te slikken kreeg.
Zandvoortmeeuwen 5 had in zijn
laatste uitwedstrijd, tegen R.C.H. 6,
succes en won met klein verschil.
Door met fraaie cijfers de uitwed»
strijd tegen Concordia 5 te winnen
heeft het 7e elftal het kampioenschap
nu voor het grijpen. Indien dit elftal
a.s. 'Zondag zijn laatste uitwedstrijd
wint kan de vlag gehesen worden!
Na met 2»0 voor gestaan te hebben
moest het jun. a elftal de eer toch
aan Kiriheim a laten.
In de Zaterdagmiddagafdeling is de
beslissing gevallen. 'Doordat P.V.F, er
in slaagde Zandvoortmeeuwen l te
verslaan, belandde het kampioenschap
bij de Amsterdammers. Zandvoortm.
beet in deze wedstrijd flink van zich
af maar verzuimde in de eerste helft,
waarin het sterker was en genoeg kan»
sen kreeg, om doelpunten te maken.
Pas twintig minuten na de rust had»
den de bezoekers succes, maar toen
was de -weerstand bij Zandvoortm.
dan ook gebroken en de tegenpartij
scoorde achtereenvolgens nog vier»
maal. Gaarne een felicitatie aan P.V.
F. met het behaalde kampioenschap!
Uitslagen van Maandag 6 April:
Zandvoortmeeuwen 1»L.F.C.
0»1
V.V.B. 2»Zandvoortm. 2
0»2
Zandvoortm. 3»V.S.V. 4
2»0
Zandvoortm. 4*V.S.V. 5
0»6
R.C.H. 6»Zandvoortm. 5
1»2
Concordia 5»Zandvoortm. 7
3»8
Zandv.m. jun. a»Kinheim a
2»4
Uitslagen Zaterdag 4 April:
Zandvoortm. IsP.V.F.

Zandv.m. 2»S.I.Z.O. 4

0»5

terr. af gek.

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
AH. handbal
Dames: O.S.S. Rapiditas
4»6
Heren: O.S.S. l»Rapiditas » 19*10
O.S.S. 2^Rapiditas 2 13»23
De dames hebben tegen Rapiditas
wederom een nederlaag geleden doch
goed partij gegeven.
Het eerste herenteam heeft een uit»
stekende prestatie geleverd door van
Rapiditas te winnen, welk elftal een
klasse hoger speelt dan O.S.S. en de
2e plaats in deze afdeling bezet met
2 punten minder dan de kampioen.
Ook het tweede herenteam van O.
S.S. heeft verloren, doch dit was wel
te verwachten daar ook deze tegen»
stander l klasse hoger speelt. Het was
echter een zeer goede oefenwedstrijd
voor O.S.S. Dit team was aangevuld
met enige nieuwe spelers.
BRIDGEN.
De derde wedstrijd van de 5e compe»
titie van de Zandvoortse Bridgeclub
had wederom een spannend verloop
en de koplopers in de vier lijnen zijn
nog niet van hun plaats verzekerd.
Er kan nog veel gebeuren voordat
de strijd definitief beslist is.
In de A*lijn bezet het dameskopel
Fabel»Polak nog steeds de eerste
plaats met 166.21%, direct gevolgd
door het daanoskopel van Dartelen»
Hagen. De fam. van Eckelt hezet de
derde plaats met slechts 1.40% ver»
schil met np. 2.'
In de B»lijn moest het koppel mevr.
Vader»Bisenberger de eerste plaats
afstaan aan ihet idameskoppel Ver»
stecge, hetwelk th.ans 168.25% be»
haald heeft. BrugmansPachter 'volgt
op de derde plaats met 160.12%.
De voorsprong van het koppel
Mevr. Meesman»Agsteribbe in de C»
lijn is kleinbr geworden, doch >be»
draagt nog altijd ruim 10% op het
koppel Penaat»Reijer. Het dames»
koppel Nottd-mansStor volgt clan op
de derde plaats met 158.24%.
In de D»lijn staat het dameskoppel
Lansdorp»Suurland bovenaan met
167.33%. De familie Baarda bezet de
tweede plaats met 160.52%, het da»
meskoppel Draijer»Kappelhof de der»
de met 156.48%.

de

Iedere Woensdag speciale
MOSSELENAVOND
Stationsstraat 11. Tel. 3075
Geopend tot 2 u. 's nachts.
Te koop gevr. WINKEL»
HUIS m. WONING, liefst
centr. dorp. Mooie woning
voor ruil beschikb. Adm.»
Kantoor PESCH, Brederode»
straat 26. Tel. 2667.
Gevr. voor Apr., Mei, Juni
EEN MEISJE voor een paar
oc'ht. in de weck. Mevr. v.
Dijk, Brederodestr. 87.
GEM. TE «UUR GEVR.
3 x l HUIS van 15 Juli»15
Aug., bev. l woonk., 2 slaap»
k. en keuk. Mak. W. Paap,
Kostverlorenstr. l, tel. 2965.

Te koop aangeb. TENNIS»
RACKET z.g.a.n. Br. onder
no. 2701 bureau Zandv. Crt.
Te koop:
grote sterke KINDERBOX.
Kostverlorenstraat 38.
MEISJE GEVRAAGD van
9»4 uur. Loon nader overeen
te komen. Van Speijkstr. 2.

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

STADSSCHOUWBURG DRUKWERK
HAARLEM
Za. 11 en Zo. 12 Apr. 8 u.
„VRIJE TONEEL"

PAASBEST

Ook de Dinsdageditie staat, zoals wel
gebleken is, in het middelpunt van de

BELANGSTELLING
En waar belangstelling is daar is een
advertentie dubbel en dwars op zijn
plaats.
Een goed advies:

ADVERTEER
DUS OOK OP DINSDAG

Telefoon 2135 Achterweg l

'n Eigen huissleutel
Pi-.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (all.
inbegr.). Voorverk. van»
af Donderd. v. 10»3 uur.
Tel. na. 12 uur. Coupons
geldig.

CAFÉ OOMSTEE
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot 1.30 uur geopend

2o dic&t &# fats,
zo onbekend
Het is een bekend feit dat velen van
steden of landstreken in buitenland
b.v. allerlei bijzonderheden weten,
terwijl ze de interessantste zaken die
zich vlak naast hun deur bevinden
nauwelijks of geheel niet kennen.
Om in de buurt te blijven, we zou»
den niet graag bewoners uit onze om»
geving de kost geven die in Londen
of Parijs direct naar een museum tip»
pelen, maar het 'Frans Hals*museum
in Haarlem nog nooit aan de binnen»
kant gezien hebben.
Inderdaad, ook voor ons in Zand»
voort die voor historische oudheden,
museum» of tentoonstellingbezoek
over het algemeen 7ijn aangewezen
op plaatsen buiten onze gemeente»
grenzen geldt wellicht iets dergelijks.
(Het historische deel van onze ge»
meente is langzamerhand ^eslomccn
en de liefhebber van Zandvmcis 'bis»
torie vindt weliswaar in het oude eicel
van het dorp nog tekenen van. een
verleden, veel echter is -ist helaas
niet meer. Wel worden door bepaal»
de bevolkingsgroepen tradities eniger»
mate in stand gehouden en wei ken»
nen we enige experts in ;ins dorn op
het gebied van Zandvoorts historie.
In vrijwel alle opzichten ontwikkelde
de badplaats zich echter lot een mo»
derne gemeente.
Indien U echter geïnteresseerd
mocht zijn in kwesties betreffende
Zandvoorts verleden dan kunt U —
niet zo heel ver hier vandaan — Uw
licht opsteken.
Dat is in het Rijksarchief van de
prov. Noord=Holland te Haarlem.Om
nog duidelijker te zijn in de Cecilia»
steeg 12.
Daar immers bewaart men vele do»
cumenten — vooral acten — waaruit
liet verleden van Zandvoort — al»
thans voor een deel — te kennen
valt. Een bezwaar is het oud»Hol»
landse schrift waarin onze voorvade»
ren schreven en dat wel enige bestu»
dering vereist, wil het met wat suc»
ces ontcijferd worden.
Niettemin het is een ervaring op
zichzelf om eens een middag in die
oude manuscripten te grasduinen. De
toegang is geheel gratis en U kunt
vragen naar en kijken in wat U maar
wilt. Tien tegen één is er wel een
vriendelijke beambte die U op streek
helpt.
Het is typisch zo weinig wij men»
sen van vandaag de dag van instellin»
|en, die toch geheel en al ten dienste

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
28S7
2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3041 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raacüiulsplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrijkcry, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gcrtenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko" '
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Slüterjj Lefferts, Zeestraat 44

staan van het publiek, weten te pro»
fiteren. Zelfs al staan ze betrekkelijk
vlak naast de deur.
Nu wij het toch over dit soort din»
gen hebben en er in de buurt zijn:
bent u wel eens "in een museum in
Haarlem geweest? Toch ook geen
tien dagen reizen om er te komen.
Wij zeggen met opzet een- museum,
want niet alleen het Frans Hals»mu»
seum, dat velen van ons wel kennen,
is de moeite waard. De andere musea
in Haarlem zijn veel minder „in
zwang", maar dat is toch ook erg ten
onrechte.
Daar is om te beginnen het Teyler»
museum aan het Spaarne. Een merk»
waardig gebouw met een nog merk»
waardiger inhoud.
Men vindt er letterlijk van alles.
Vooral op het gebied van de meest
ingewikkelde en primitieve natuur»
kundige instrumenten uit het verle»
den. Het lijkt ons'voor leerlingen van
de hoogste klassen van l.o. en u.l.o.
b.v. geweldig leuk om daar eens een
kijkje te nemen. Men 'vindt er voorts
fossielen, bijzondere geologische vond»
sten, en wat al niet.
Voorts bezit men er een zeker niet
onbelangrijke collectie kunstwerken
uit vroeger eeuwen. O.m. tekeningen
van Michel Angelo, Rembrandt etc.,
schilderijen van Israëls en vele ande»
ren. Aan het Teylermuseum is verder
een zeer uitgebreide bibliotheek ver»
bonden waarvoor men zich kan laten
inschrijven. Het hele museum kortom
ademt een zeer bijzondere sfeer.
Hetzelfde mag ongetwijfeld gczegj
worden van het 'Bisschoppelijk mu»
seum, onopvallend gelegen aan de
Jansstraat. 'Ook daar kan men in zijn
eentje — er was vrijwel nooit een
sterveling als we er eens kwamen —
ronddwalen. Een collectie schilderijen
die o.i. niet zo heel erg de moeite
waard is vindt men er, maar tevens
en dit loont zeer zeker een bezoek
dubbel en dwars: een grote verzame»
ling beeldhouwwerken in hout, meest»
al Madonna's, uit de Middeleeuwen.
Hieronder bevinden
zich prachtige
T
exemplaren.
'Degenen, die hierin belangstellen
en zich eens op hun gemak willen
verdiepen in deze vaak bijzonder
mooie kunstwerken, kan men slechts
warm aanbevelen er eens binnen te
lopen.
Men moet de eigen omgeving eens
met een zekere aandacht beschouwen
en Ieren kennen. (Doe het eens.) Er
hoeft heus niet altijd zo ver gezocht
te worden om wat moois of interes»
sants te ontdekken.
Ter staving van deze bewering
ruimden we graag eens een plaatsje
in ons blad in.

Ned, Reis-Vereniging
Toneelgroep N. R.V.
afd. Haarlem komt!!
op Zaterdag 11 April
's avonds 8 uur precies in
ZOMERLUST
met het blijspel

,Het begon in aen gracht'
Entree ƒ 1,50, bel. inbegr. Introductie
toegestaan.
Kaarten bij Boekhandel Bakels, Esvé
en Lorcnz en indien voorradig aan de
zaal.

Lompen
per kg 35 et
Geel koper
per kg 100 et
Andere metalen
tegen de hoogste beursprijzen

A. Akersloot
Schelpenplein 7, telefoon 2845
Pakhuis geopend van 9:5.30 u.

MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT
(ook Bulgaarse)

Nou, dat zit er weer op. Het nare
van die vrije dagen is, dat ze zo om
prettig vlug voorbij gaan. En hoe
vlug, merk je pas goed als de wekker
op 'Dinsdagmorgen xo indisereet de
stilte van je slaapkamer stuk ratelt.
Toch waren deze Paasdagen niet
voor iedereen een onverdeeld genoe»
gen. Daar heb je nu bijvoorbeeld Ma.
Ze heeft zich de leuze: „'Met de Pa»
sen alles nieuw", terdege ter harte ge*
nomen en zich van top fot teen in de
nieuwe spulletjes gestoken.
De aankoop daarvan alleen al was
een genot op zichzelf. Het idee om zo
op z'n Paasbest over de Boulevard te
flaneren maakt haar warm van bin»
nen. Maar er is een grote factor waar*
mee ze geen rekening 'heeft gehouden
en dat is het feit dat het weer hier
met Pasen in de regel niet zo erg flo»
rissant is. Met Kerstmis kan het Paas»
achtig zacht zijn, maar met Pasen
heerst er vaak een Siberische kou.
Er komen nog meer strubbelingen
want als Ma op haar Paasbest is, ven
langt ze van Pa dat hij zich ook in z'n
Paasbest zal steken en daar Pa zijn
Paasbest liefst in de kast laat hangen
en zich in een oud pak op zijn best
voelt, zit dat Ma niet erg best.
Toch laat Ma zioh daardoor niet uit
het veld slaan en opgetooid en aan»
gedaan stapt ze er dapper op los.
Na een half lBoulevardjc begint de
ellende pas goed.
Ze rilt in haar nieuwe Tailor»ma»
dctje en terwijl ze wanhopig manou»
vreert om 'het fijn»strooien zomer nie»
mandalletje op haar hoofd in balans
te houden, denkt ze met weemoed
aan haar lekkere dikke winterjas en
hoofddoek.
De nieuwe schoentjes beginnen te
knellen en de aankoop die ik hier
niet nader wil omschrijven', maar die
tot taak heeft haar figuur aanmerke»
lijk te verfraaien, 'begint langzamer»
hand beklemmend op haar ademha»
lingsorganen te -werken.
De zegetocht die ze zichzelf beloofd
had wordt een martelgang. .Hinkend
strompelend en met een gezicht als
van zeven dagen kwaad weer komt z:
thuis.
Uit die schoenen ---- weg met alle
knellende artikelen.
In 'haar peignoir en "op_ haar slof jcs
zit ze kleumend bij de kachel.
Nee hoor, 'Paasfeest is lang geen
Ma's best.
GELSKE DE NES.

„Drie is te veel"
Op 16 en 17 'April brengt Op 'Hoop
van Zegen in Monopo'lc de klucht
„Drie is te veel", een stuk in 3 be»
drijven door Joh. Blaaser sr en jr.
K.J.C. „NOORD"
Donderdag j.l. speelde genoemde ven
eniging zijn eerste ronde voor het
kampioenschap van de maand April.
Tevens werd op deze avond om eieren
gespeeld. 'Na veel spanning om de
hoogste prijzen gingen tenslotte J.
Molenaar met de eerste, G. A. Koper
met de tweede, Jb. Koning met de
derde en A. Molenaar met de mar»
senprijs naar huis. Terwijl A. Schaap
op de vierde plaats van de maandlijs t
kwam te staan.

Heerlijk, verfrissend en last not least
Eierzoekwedstxijd
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 „Kindervreugd"

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Ned. Niv. Guinea: s.s. „Tomini"
(21 April)
Ned. Antillen: m.s. „Sibajak"
(15 April)
Suriname: s.s. „Cottica" (15 April)
ZuidsAmerika: s.s. „Andes" (13 Apr.)
Brazilië: m.s. „Gaasterland" (8 Apr.).

Zaterdagmiddag namen ongeveer 300
kinderen deel aan de eierzoekwed»
strijd in de speeltuin van „Kinder»
vreugd". (Hef1 bestuur had voor vijftig
fraaie — eetbare — prijzen gezorgd
en vol animo vingen de drie groepen
om kwart voor drie met het zoeken
aan. Na ruim een uur waren echter
nog steeds acht eieren zoek!
De niet»prijswinnaars ontvingen als
troostprijs een leuke tractatie.

Evangelisatie-arbeid
onder chronische zieken

Op Dinsdag 14 April a.s. zal in de
bijeenkomst van de Ned. Chr. Ge»
meensohapsbond in „Ons-Huis" de
evangelist Adr. Bakker uit Rotterdam
spreken. De heer 'Bakker is verbon»
den aan de interkerkelijke stichting
„Kindervreugd"
„Ziekentroost" en redacteur van het
gelijknamige blad voor zieken. (Hij zal
Om de kinderen van 'de speeltuin» een causerie houden over: „Ervarin»
vereniging „Kindervreugd" in de ge» gen in de arbeid onder chronische
legenheid te stellen 14 dagen in een zieken". Ieder is hartelijk welkom.
andere omgeving van hun vacantie
te laten genieten zijn momenteel be»
sprekingen gaande met het bestuur
Schatgravers
van de speeltuinvereniging „De Zand»
aan de kust
weerd" te Deventer.
Het ligt namelijk in. de bedoeling
Monopole
Tok tok tok.... al wéér een ei! dat kinderen uit Deventer 14 dagen
naar Zandvoort komen en onderge» Dinsdag 7 April 8 uur: Opvoering
Wie Zaterdagmiddag j.l. na half drie bracht worden bij de leden van „Kin»
van de Operette „Nelly" door de
een kijkje kwam nemen aan 't strand dervreugd". Na deze 14 dagen gaan
Zandv. Operette Vereniging.
ter hoogte van de rotonde, kon zich zij terug en nemen een gelijk aantal
Woensdag 8 April 8 uur: idem.
wanen in een gouddelverskamp.
kinderen mee naar Deventer. De leef»
Enige honderden leden van de tijdsgrens is gesteld van 10 tot en Donderdag 9 April 8 uur: Nel Oost»
Zandvoortse jonkschap waren met met 14 jaar. Uitsluitend de reiskos»
-hout draagt voor „Jeanne d'Arc",
verwoede ijver 'bezig het zand om te ten dienen te worden betaald, daar
onder ausp. Cult. Kring 't Helm.
woelen, in de hoop één of meer van de pleegouders op zich nemen de
de honderd eieren te vinden, die de kinderen een behoorlijke ontspanning
Andere attracties en
organisatoren van de Zandvoorts te bezorgen.
nuttigheden
Nieuwsblad»ei"erzoekwedstrijd daar in
Zaterdag 11 April 8 u.: Toneelavond
verstopt hadden. Aan deze wedstrijd
'N.'R.V. in „Zomerlust". Opgevoerd
waren aardige prijsjes verbonden en Oranje-Groene Kruis
wordt: „Het begon in een gracht".
de animo was daarom ook niet ge»
ring!
Zuster „Licn" verpleegde in Maart 32
Stadsschouwburg, Haarlem
Het slot van de middag, nadat het zieken en legde hiervoor 602 bezoe»
strand ontelbare kraters vertoonde, ken af.
Dinsdag 7 April 8 uur: De Haagse Comedie met „Als 't kindje birmenwas dat er nog twintig eieren voorlo»
Aan één overledene werd de laat»
komt".
pig „onvindbaar" 'bleken te zijn. Vol» ste 'hulp verleend.
houden maar, jongelui.... die twin»
Gecontroleerd werden 13 t.b.c.*pa»» Zaterdag 11 April, 8 uur: Het Vrije
tig moeten nog opgegraven worden. tienten en één hiervan naar een sa»
Toneel met: ,,'n Eigen huissleutel".
En 't zijn geen windeieren!
natorium vervoerd.
Zondag 12 April, 8 uur: idem.
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EEN SOCIOGRAFIE
van Zandvoort

Interessant geschrift
over maatschappelijke verhoudingen in de badplaats

drankgebruik in de badplaats, waar*
van de gevolgen ernstig genoemd mo*
gen worden.
(In. dit verband zij opgemerkt dat
wij met rasse schreden door deze on*
derwerpen zijn heengeschoten die
weliswaar interessante gegevens bc*
vatten doch o.i. meer als vaklittera*
tuur gelezen moeten worden door de
betrokken instanties. — Red.).

Zandvoort oefent door zijn merk* risms en het baclbedrijf, terecht een*
. Huisvesting
svaardige samenstelling van de bevol* nijdig wordt genoemd.
Het
gezinsleven
en
de
verhouding
king en 'het bijzondere karakter van tot de samenleving wordt, ' aldus De behandeling van de volkshuisves*
de plaats met recht enige aantrek* schr., sterk beheerst door deze cco* tinq kan uiteraard niet beginnen zon*
kinjjskracht uit op hen, die zich bezit) nomische afhankelijkheid. In de der ds conclusie dat het woningpro*
'houden met studies die de samen» tweede plaats oefent het badplaats* blccm in Zandvoort bijzonder onrust*
karakter van Zandvoort zijn invloed barend is. Bij de woningbouw wordt
leving betreffen.
uit op de arbeid in het algemeen. Er — al dan niet terecht — een zekere
Sociologie en sociografie zijn eigen* is een gunstige tendenz bij de jeugd „seizoenpolitiek" geconstateerd: pri*
lijk nog jonge takken van wetenschap waar te nemen die niet meer, zoals mair de vreemdelingen, in de tweede
en globaal genomen kan men zeggen vroeger veelal de gewoonte was, di* plaats de eigen bewoners. De woning*
reet na het aflopen der lagere school bouw van „Eendracht maakt macht",
dat deze studies zich bezig houden als
ongeschoolde kracht naar een staat hierbij uiteraard op zichzelf.
met de wetten die in een samenleving werk gaat om tijdens het seizoen zo* 'De huisvesting van bejaarden werd
of maatschappij heersen.
veel mogelijk te verdienen in het sei* kennelijk beschouwd vóór er sprake
was van de bouw van een nieuw
Veelal zullen deze wetenschappen zoenbedrijf.
immers zien wij hoe ve* bejaardentehuis aan de Zandvoortse*
erop gericht zijn om in de bestaande len'Momenteel
of voortgezet lager onderwijs vol* laan, waardoor deze vorm van huis*
maatschappelijke toestanden verbete* gen of naar een vakschool, hetzij am* vesting, die in onze gemeente nog
ring te brengen.
bachtsschool, hetzij huishoudschool wel te wensen over laat, iets zonniger
In zekere zin geldt dit ook voor gaan, opdat zij geschoolde regelmati* perspectieven biedt.
arbeid kunnen verrichten. Deze
De huisvesting van de sociaal zwak*
een studie (eigenlijk een scriptie) van ge
verschuiving is een .gevolg van 't feit ken laat volgens schr. eveneens te
Mej. A. M. van der Boom, die als dat er weinig werkmogelijkheden zijn wensen over. In het bijzonder voor
leerling van de school van Maat» in het seizoenbedrijf, nu Zandvoort dsze groep zal de woning (de goede
schappelijk werk te Amsterdam, van nog weinig hotels en restaurants telt. woning) van wezenlijk belang zijn.
Laat men deze catagorie in slechte
l Mei tot l October 1951'in Zand*
woningen dan zal de maatschappe*
voort gegevens heeft verzameld voor
Werkloosheid lijke nood onder deze groep zeker
het schrijven van een Sociografie van
toenemen.
Zandvoort.
Ook de werkloosheid wordt onder de
Deze scriptie biedt 'voor een deel loupe
genomen die zijn oorzaak vindt
Toekomstmogelijkheden
gegevens die algemeen bekend geacht in het feit dat Zandvoort zelf weinig
mogen worden, voor een deel echter werkmogelijkheden heeft. (Bouwvak*
In een korte samenvatting over de
ook een aantal nog niet zo algemeen ken en Corodex en naar verhouding toekomstmogelijkheden
met betrek*
groot
aantal
winkelbedrijven).
Uit
de
bekende gezichtspunten die het o.i. grote groep ongeschoolde arbeiders king tot de maatschappelijke verhou*
rechtvaardigen om enige aandacht die Zandvoort telt,- komt voort een dingen acht schr. de belangrijkste
aan deze studie te wijden.
hoog percentage werklozen. (Hierop voorwaarden:
A. De zorg voor de werklozen
Het voornaamste doel van het on* wordt nog nader teruggekomen).Vol*
gens schrijfster zou Zandvoort wclis* (men dcnke in dit verband nog eens
derzoek van Mej. v.d.' Boom is ge* waar
door zijn ligging niet voor grote aan het grote percentage beroepslo*
weest, zo lezen wij in de inleiding, industriële bedrijven in aanmerking zen en ongeschoolde arbeiders, voor
na eerst een-aantal historische gege* komen, maar toch zou vestiging kun* wie behalve financiële hulp ook cur:
vens over Zandvoort te hebben ver* nch plaatsvindon**van-*z.g. gemengde sussen, — -vak:- en herscholingscur:
werkt en de economische*maatschap* en verzorgende bedrijven, variërende sussen —zouden moeten worden ge:
van klein tot middenbedrijf, speciaal geven. Hier zou, aldus schr. vooral
pelijke structuur te hebben nagegaan op het gebied van metaalnijverheid. door het in werking treden van de
en vervolgens de diverse aspecten van
Ook zou het aanbeveling verdienen nieuwe werkloosheidswet, een belang*
het maatschappelijk werk te hebben wanneer niet alleen de aandacht ge: rijke taak zijn weggelegd voor de
richt werd op het vreemdelingenver: vakverenigingen.
beschouwd om aan te geven hoe naar keer
maar dat men ook trachtte tot
'B. De uitgebreide zorg voor de
de mening van. schrijfster het sociaal een zeker plan te komen ten aanzien
ouden van dagen, aan welke eis door
werk ten bate van de merkwaardig van de grote groep beroepslozen de stichting van het nieuwe bejaar*
samengestelde bevolking van Zand* (rond 64%) opdat er een daling in 't denstehuis en de daarbij behorende
voort kan worden opgebouwd of uit* werkloosheidscijfer zou worden be: woningen wellicht in ruimere mate
reikt.
tegemoet zal kunnen worden geko*
gebreid;
• • ' -•_Het hoofdstuk waarin de gezinsver* men dan tot noq toe het geval was.
Vanzelfsprekend is het onmogelijk houdingen worden besproken leent
•C. De zorg voor de ongehuwde
orn op alle- details van deze studie in zich uiteraard minder voor publicatie, moeder d.m.v. morele en daadwerke*
te' gaan, zodat wij ons zullen bepalen al ware op te merken dat het karak* lijke steun. Dit arbeidsgebied ver*
tot het aanstippen van diverse pun* ter van Zandvoort als badplaats ook dient in Zandvoort, aldus schr. zeker
ten.
hier een stempel drukt. /Het religieu* de aandacht in het bijzonder van een
Schrijfster schetst om te begjnnen ze leven, waarvan de beschrijving van de particuliere verenigingen die
de historische ontwikkeling van Zand* weinig nieuwe gezichtspunten biedt, zich op maatschappelijk gebied be*
voort, die inmiddels, door de aan* wordt gevolgd door een conclusie wegen.
dacht die wij hieraan in de loop van over het politieke leven in de bad*
D. De zorg voor de jeugd, 'vooral
de tijd wijdden, zo bekend mag wor* plaats dat o.i. niet zonder enige re*
den verondersteld dat wij dit hoofd* den als zeer lauw wordt- gekenschetst. op geestelijk gebied; het organiseren
van cursussen en het oprichten van
stuk 'buiten beschouwing laten.
buurthuizen zou gewenst zijn.
Maatschappelijke
zorg
(Ter
voorkoming van een misverstand
Leeftijd, beroep
wil de redactie er op wijzen dat
door het citeren uit deze studie en
Na even het licht te 'hebben laten Aan de maatschappelijke zorg in het opsommen van 'bepaalds wense*
schijnen op de enorme groei van het Zandvoort wordt uit hoofde van deze lijkheden op het onderhavige gebied
inwonertal van de badplaats die de studie uiteraard grote aandacht bc* niet de suggestie wil worden gewekt
laatste honderd jaar heeft plaatsge* steed, waarbij de blik wordt geves* als zou in Zandvoort op de diverse
vondenden het ontstaan van het to* tigd op het samengaan van kerkelijke terreinen niet reeds veel — vaak ge*
rensen*wezen wordt enige aandacht gemeente en de Gemeente in deze. paard gaande met grote opofferingen
besteed aan de leeftijdsopbouw waar* Een nauwe samenwerking is volgens — gedaan worden. 'Hiervoor bestaat
uit blijkt dat veel gezinnen met jonge schr. strikt noodzakelijk. De particu* uiteraard de meeste waardering. '
De aandacht die de Zand'voortse
kinderen zich in Zandvoort vestigden. liere hulpverlening kent de Prote*
Er wordt een zeker tekort geconsta* stantse Vrouwenhulp, de R.K. Ver. Crt. aan deze materie wijdde had
teerd aan mannen tussen de 20=45 Elisabeth, de Contactcommissie, On* slechts ten doel de belangstelling die
jaar, hetgeen aan de geringe werk* dcrling Hulpbetoon, Humanitas, die deze problemen ongetwijfeld verdie*
mogelijkheden wordt geweten. Bij de hoewel een jonge vereniging in Zand* ncn op te wekken en, waar dat wen*
volkstelling van 1947 bleek dat het voort, volgens schr. veel werk /al selijk leek, aan de hand van deze
aantal gezinnen met jonge kinderen, kunnen verrichten met het oog op 't studie mogelijkheden aan te geven
dat zich vestigt in verhouding mm lor groot aantal buitenkerkelijken in de tot uitbreiding of verbetering van
is dan rond 1930. Er hebben zich meer badplaats. Bij de behandeling van de het werk dat gedaan wordt ter op*
oudere mensen gevestigd (o.a. gore* Volksgezondheid wordt de nadruk lossing van bepaalde maatschappe*
patrieerden) en de getalsverhouding gelegd op het «rote belang van de lijke problemen. Wij waren uiteraard
tussen mannen en vrouwen loopt min* Kruisverenigingen.. Schr. ziet voorts genoodzaakt ons hierbij tot enigs*
der uiteen dan in 1930 het geval \\as. aanleiding voor het ter hand nemen zins globale aanduidingen te beper*
Een overzicht aan de beroepsstruo van de bestrijding van overmatig ken).
tuur gewijd treft in de eerste plaats
door het grote aantal heroep.s!D/e:i
n.I. 64,2 % (in 1947).
Gezien het feit dat zich veel jonge
gezinnen in Zandvoort vestijen rus'
Amerikaanse interesse voor Zandvoort
de vraag welke de reden tot de vesh*
ging is. In 1945 werd deze vraag in een
enquête aan een aantal gezinnen t'e» Tijdens de Paasdagert werden bespre* loop, en verwacht mag worden dat in
steld. Hieiuit bleek: dat de 'ncesie kingen gevoerd tussen Captain W.' het komende seizoen vele 'G.I.'s uit
gezinnc-u zich vestigen uit ijezoud* West van het Am. bezettingslcger West*DuitsIand hun verloven in
heidssoverwegingen, verder om -bui-- uit W.*Duitsland en de heer J.B.Th. Zandvoort zullen komen doorbren*
ten te wonen. Op de zesde plaats ko* Hugenholtz, Directeur van de Stich* gen, zo deelt de Stichting „Touring
men d e r.iersen die wegens hot sei* ting Touring Zandvoort.
Zandvoort" ons mede.
^oenbedrijl naar de badpla.i f s trok*
Captain West bezocht Haarlem en
ken.
omgeving teneinde indrukken op te
doen omtrent dit gebied en de moge* Gegund
lijkheden die zich voordoen hul als
Economische structuur leave*centre
voor de Amerikaanse be* Het gemeentebestuur heeft de bouw
zettingstroepcn in NVestsDuitsland te van een zomerverblijf voor de kamp*
Een van de interessantste hoofdstuk* bestemmen. Uitvoerig werd ingegaan leiding van het trekkerskamp „De
ken
betreft de economische structuur op de vele mogelijkheden tot sport en Branding" gegund aan de fa. Luyen*
v
an 'Zandvoort, die in verband met recratie die Zandvoort biedt. 'De bc* dijk en 'Bisenberger voor een bedrag
de grote afhankelijkheid van het tou* sprekingen hadden een gunstig ver* van f 7900,-.
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Hek ande,h,e
In de algemene ver:
gadering van de Chr.
Historische Unie die
Woensdagmorgen
te
Amsterdam werd ge*
opend, heeft de voor:
zifter II. W. Tihmus
gesproken over de wrijvingen tussen
de P.v.d.A. en de Katholieken met
belrekking tot het Humanisme. Spr.
haalde in dit verband de historisch
geworden woorden van de voormali:
ge minisier van justitie Mulderije
aan, die met name het Atheïstisch
Humanisme achtte „stenen voor
brood" te geven. De heer Tilanus en
met hem vele Christenen kunnen de:
ze opvatting delen.
Hoeveel bezwaren wij ook tegen het
georganiseerde Humanisme hebben,
een dergelijke slagzin van conformis:
tische kant om het Humanisme te
kenschetsen achten wij onjuist. Om
de heel eenvoudige reden dat deze
conformisten voor anderen niet kun:
nen vaststellen
wat hen als stenen en
wat hen a/i1 brood smaakt.
Indien deze conformisten menen
dat zij de enige zijn die de distribu:
tie van het brood, het brood des. Ie:
vens, op zich mogen nemen dan ge:

tuigt dit van te weinig gevoel voor
betrekkelijkheid.
Door de hele wereldgeschiedenis
heen, indien men maar de moeite
wenst te nemen om er zich van op de
hoogte te stellen, blijkt dal de mens
dit geestelijk brood uit zeer diverse
Bakkerijen heeft betrokken, of deze
nu in China, het Midden:Oosten of
Lapland hebben gestaan.
Het betekent eenvoudig een discri:
minatie van alles wat het mensdom
aan geestelijke rijkdom, diepste re//*
gieuse ervaring etc. heeft ondergaan
en voortgebracht, wanneer men zou
willen pretenderen dat het Brood
eerst'sedert onze jaartelling de mens
heeft kunnen voeden.
Dit is zonder meer een vergissing
en een blik in de geschriften of aan:
dacht voor de kunstgeschiedenis be:
wijzen aan degene die met objectivi:
telt en zonder geborneerdheid wil Ie:
zen of zien, dat het brood al oud is
maar niet oudbakken. Alleen wat de
mens als brood smaakt zal hij rel]
moeten uitmaken. Dat de samenstel:
ling ervan heel anders is dan bepaal:
de groepen zouden wensen, geeft hen
nog 'niet de bevoegdheid om te be:
slissen of het voor anderen niet zeer
wel eetbaar zal zijn.

Twee succesvolle avonden

Zandvoortse Operettevereniging
bracht „Nelly"
Ter gelegenheid van haar 5 jarig be*
staan bracht de Zandvoortse Operette
Vereniging als jubileumstuk „Nelly",
operette in 3 bedrijven op muziek van
Carel L. Bouman. De tekst werd ge*
schreven door M. van Zanten.
De feestelijke avond werd als ge*
woonliik met een kort woord door de
heer C. Schaap geo'^énd:"
~~
Men moet het'initiatief van het bc*
stuur der Z.O.V., dat deze operette
(zangspel) op haar repertoir ter ge*
legenhcid van haar 5 jarig jubileum
plaatste, zeer toejuichen! iHet deed
ons goed, dat juist ter ere van dit
eerste lustrum een stuk werd geko*
zen, dat op*en*top „Hollands" kan
genoemd worden.
Oorspronkelijk speelt het stuk zich
aan Zeeland's kust af, maar alles kon
zich gemakkelijk doen verplaatsen
naar" Zandvoort! En dit werkelijk lu=
mineus idee viel bij het publiek bij*
zonder in de smaak.
•De operette „Nelly" staat qua tekst
— maar vooral wat muziek betreft
— op een betrekkelijk vlak niveau.
Een kijkje op het 'vissersleven met al
zijn lief en leed, echter niet zonder
tragUcomischc momenten. Vóór alles
pakkend, met een muziek die men
gretig aanvaardt, te meer daar ze geen
pretenties heeft, al is ze ook wel wat
verouderd. Belangrijk is bovendien,
dat alles practisch voor solisten en
koor geschreven is en aan de uitvoe*
renden en toehoorders geen te hoge
eisen stelt.
De rollen waren over 't algemeen
in goede handen. Op de beperkte
ruimte van het toneel hebben de spe*
Iers zich met volle overgave aan het
vervullen ervan gewijd met een re*
sultaat, waarover, men tevreden kan
zijn al gaf niet iedere creatie reden
tot juichen; maar bij allen bleek de
goede instelling aanwezig te zijn. Van
de vele optredende solisten noem ik
gaarne Henny Petrovitoh, als Nelly,
die een mooie zuivere stem bezit.
Echter was het jammer, dat men haar
tekst vooral in 't begin te weinig kon
verstaan.
Nel Wiener, als Anna (Vcrhoef's
vrouw) vertolkte haar rol goed; in de
duetten kon haar stem niet voldoen*
de boven die van haar partner uitko*
men. Bert Bijnen, als Floris (Ver*
hoef's zoon) bewijst telkenmale, ook
nu weer, zijn uitzonderlijke goede
kwaliteiten; vooral wat zijn schone
baritonstem betreft! Wat hij doet is
altijd goed voorbereid en beheerst.
Jan Wind, als Geert (jonge visser)
bevredigde meer door zijn acteren,
dan door zijn zingen. Zijn spel was
in alle opzichten zeer natuurlijk te
noemen. Ook Wim v. d. 'Moolcn als
Verhoef (pleegvader van Nellv) mag
met ere vermeld worden. "Wat hij
mist aan stem, weet hij door zijn
spel goed te maken. Theo Meeuwis
als de Lord (echte vader van Nelly)
maakte een statige indruk. De overige

bijrollen werden naar behoren ver*
vuld.
Vervolgens vielen ons de goede
prestaties van het koor op, (er werd
vooral rhythmisch goed gezongen).
Versterking bij de hercnstcmmen is
^oodzakelijk.
'De dans (gort met stroop), een ty*
'pische, unieke Zandvoortse dans,
sloeg zeer in.
Verder een woord van lof aan Wim
Sluys voor zijn decors, waarvan plein
en straatje (met op de achtergrond
Zandvoorts Ned. Herv. kerk) het
zesr goed deden.
Ook mogen wij de costuums, gele*
verd en verzorgd door de firma Joh.
Gerritsen & Zn. niét vergeten te noe*
men.
Een aardige geste was het, om het
Zandvoorts volkslied aan 'het begin
van het eerste bedrijf in te lassen. Dit
lied is eigenlijk niet meer dan een
aangeplakte tekst op het scntimen*
tels liedje „Klein vogclijn op groene
tak".
Henk Steenkist 'bewerkte het op
aannemelijke wijze voor gemengd
koor met orkestbegeleiding.
'De regie was als altijd bij Kick
Steenkist in goede handen. Het or»
kest viel niet geheel te roemen. Het
nodige ensemblespel liet hier en daar
te wensen over.
Henk Steenkist heeft onder zijn be*
zielende en bekwame leiding deze ty*
pisch Hollandse operette met succes
tot uitvoering gebracht.
Aan het slot van het laatste bedrijf
werden de voornaamste medewerken*
den met bloemen gehuldigd. Ook de
souffleuse, Tonny Schaap en de re*
petiteuse Annie Weber werden niet
vergeten.
Al met al: succesvolle avonden en
een geheel gevulde zaal.
JAC. BONSET.

Engelse scholieren
voetballen
tegen Zandvooxters
'Momenteel logeren in Zandvoort on*
geveer 90 leerlingen van de Techni*
cal School te 'Beckenham (Engeland).
De Engelse jongens kwamen onder
leiding van enkele leraren Maandag*
avond in de badplaats aan. Hun 'ver*
blijf staat onder auspiciën van de
„Fricndship Tours" te Londen. Het
ligt in de bedoeling dut nog meer
groepen van Engelse schoolkinderen
naar Zandvoort komen van waaruit
dan o.m. excursies zullen plaats vin*
den. De Engelsen zullen tot Dinsdag
a.s. hier verblijven.
Naar het zich laat aanzien zullen
ze echter niet vertrekken zonder iets
te hebben laten zien van hun kun*
nen op het gebied van hun, men mag
wel zeggen — nationale sport.
Op hun verzoek zullen de jongens
n.I een voetbalwedstrijd spelen tegen
een elftal dat wordt samengesteld
uit junioren van
Zandvoortmeeuwcn.
Deze wedstrijd1 zal Zondag a.s. in hét
sportpark worden gespeeld.
Al met al is de belangstelling voor
Zandvoort verheugend.

Bouw van lagere school
gegund

breidt zich uit
In Zandvoort was omstreeks 1925
niet veel van plantengroei te bespcu»
ren, uitgezonderd natuurlijk de dui»
nen, maar van een bos b.v. was niets
te bekennen en van plantsoenen was
in het geheel geen sprake.
De oorzaak lag, zoals wij indertijd
reeds eens berichtten, hierin, dat men
in de badplaats van mening was dat
aan de zeekant toch niets wilde
groeien, zodat het bleef bij een aan»
tal bomen langs de Zandvoortselaan,
Kostverlorenstraat en de iHaltestraat.
Maar nadat in 1922 de algemene
begraafplaats aan de Noorderduin»
weg in gebruik was genomen ,opper»
de men de mogelijkheid om eens een
proef te nemen, doch geld werd hier»
voor van gemeentewege niet ver»
strekt. De initiatiefnemer — de naam
doet minder terzake — bleef niet bij
de pakken neerzitten en begon in z'n
eentje allerlei plantmateriaal op te
yoeken en op de begraafplaats aan te
brengen. Binnen enkele jaren reeds
was het resultaat zichtbaar en doge»
nen, die thans wel eens de begraaf»
plaats bezoeken en hun ogen de kost
geven zijn vol bewondering voor wat
hier tot stand is gekomen.
Oud»burgcmeester H. van Alphen
stelde kort na zijn installatie de raad
voor om over te gaan tot dcnncnaan»
planting in de duinen. Er moest een
grote tegenstand overwonnen wor»
den, maar ook nu is gebleken, dat de
heer van Alphen het bij het rechte
eind had.
Na de tweede wereldoorlog werd
in de raad voorgesteld in Plan Noord
enige plantsoenen aan te leggen in
verband met de grote woningbouw.
Wederom moest er een grote tegen»
stand overwonnen worden. De pessi»
misten kregen nogmaals ongelijk.
De plantsoenendienst v. d. Dienst
der Publieke Werken breid'de zich
meer en meer uit en op talrijke
plaatsen werden verschillende plant»
soenen aangelegd. Om er enkele te
noemen: J. P. Heijeplantspen, Ten
Kateplantsoen en een prachtige strook
groen langs de Tollensstraat. Voorts
nabij de A. J. van der Moolenstraat,
de van Lennepweg, rondom de Wa»
(Adv.)

Onbetwist de beste tandpasta
Wethouder Slagveld
keert niet terug in de Raad
Woensdagavond kwam de Ohr. His»
tprische Kiesvereniging in vergade»
ring bijeen ter bespreking van de
groslijst voor de gemecnteraadsver»
kiezingen. Als no. l werd aangewezen
het raadslid W. van der Werff; als
no. 2 niet wethouder S. Slagveld,
maar de heer K. C. van der Mije. Di»
reet hierna deelde de heer Slagveld
mede zich voor andere plaatsen niet
meer candidaat te stellen, zodat dit
betekent dat deze wethouder in Sep»
tember a.s. niet meer in de gemeente»
raad zal terugkeren.
Daar de A.R. partij en de Chr. J-lis»
torische Unie bij de raadsverkiezin»
gen met een gemeenschappelijke lijst
uitkomen als Prot. Chr. Groep, dient
de definitieve groepering nog te wor»
den afgewacht, maar volgens insiders
zal de kopgroep bestaan uit de heren
v. d. Werff, Gosen en van der Mijc.
Na de samenstellingen van de can»
didaatslijsten van de P.v.d.A. en de
partij „Zandvoorts Belang", waarin
geen opvallende veranderingen voor*
kwamen is dit het eerste bericht dat
op een gewijzigde samenstelling van
de Raad wijst.
Behalve dan, zoals bekend is, dat
de huidige Gemeenteraad van Zand»
voort (13 zetels) met twee zetels zal
worden uitgebreid wegens 't feit dat
de bevolking van Zandvoort de 10.000
zielen heeft overschreden.

I?!

b,

i

Zojuist ontvingen wij nog het hier»
volgende communiqué:
De A.R. Kiesvereniging en de Chr.
Historische Unie te Zandvoort zul»
len bij de a.s. Gemeenteraadsvers
kiezingen wederom met een gezamen»
lijke lijst uitkomen. Op deze lijst
werden de candidaten voor de 2e, 5e,
7e, 9e en lle plaats door de A.R.K.
aangewezen, de overige plaatsen door
de C.H.U. De lijst is als volgt samen»
gesteld: 1. W. v. d. Werff/2. J. W.
Gosen, 3. K. C. v. d. Mijc Pzn.; 4. E.
J. (Poster, 5. J. H. Stectskamp, 6. Aug.
v. d. Mije, 7. (H. Hoekema, 8. L. J.
v. d. Werff, 9. Mr A. F. Bulthuis, 10.
Jac. Molenaar, 11. F. Reitsma.
Wethouder S. Slagveld, die zoals
uit bovenstaande lijst blijkt niet meer
in de Gemeenteraad terugkeert, werd
aan het einde 'van de door de C.H.
gehouden ledenvergadering toegespro»
ken door de voorzitter dier kicsvcr.,
welke hem hulde bracht voor de wij»
ze waarop door de heer Slagveld het
wethouderschap was vervuld.
(Adv.)
k o m e n v r o e g in 't v o o r j a a r

Koop tijdig
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tcrtorcn, het Badhuisplein en de Kost»
verlorcnstraat, alsmede nabij halte
Oe Tol. 'Honderden bomen werden
aangeplant. De vorige maand 'b.v.
ruim'l; 250 beuken, berken, linden,
iepen en meidoorns. De ligusterhaag
langs de Haarlemmerstraat en de
Zandvoortselaan is aangevuld, doch
het ligt in de bedoeling deze tot
Bentveld uit te breiden, zodat de
nogal kaal aandoende Zandvoortse»
laan volgende jaren een meer be»
schutte weg "zal worden.
Natuurlijk boekt men ook wel eens
teleurstellingen,
maar toch geeft men
de moed1 niet op, omdat men er nu
wel van overtuigd is dat plantengroei
in Zandvoort zeker mogelijk is. De
enige jaren geleden ingerichte kwe»
kerij zorgt naast de aankopen reeds
voor duizenden plantjes, hetgeen voor
de gemeentekas tevens een enoi-me
besparing betekent. De laatste weken
is b.v. een 4000»tal stekken geplant,
gesneden uit eigen materiaal.
Nogmaals: het groeit in Zandvoort
wel, misschien iets langzamer dan in
andere — meer beschutte — streken,
maar aan het resultaat doet dat niets
af. Hulde daarom aan de Zandvoort»
se plantsoenendienst!

Naar aanleiding van de op 30 Maart
j.l. gehouden aanbesteding hebben
burgemeester en wethouders het bou»
wen van de openbare lagere school
aan de A. J. van der Moolenstraat
gegund aan de laagste inschrijfster,
de firma C. J. Strijk te Oegstgeest,
voor het bedrag van haar inschrij»
ving ad ƒ 106.919.—.
Het grondwerk is opgedragen aan
E. Schuit te iHillegpm voor het bc»
drag van zijn inschrijving ad f 8200,»,
Oe 'heer Schuit was voor dit ond'er»
deel van het werk de laagste inschrij»

De heer P. van der Mije
neemt afscheid
van Reddingsbrigade

Aanbesteding
Dinsdagochtend had ten kantore van
de Dienst der Publieke Werken een
aanbesteding plaats voor het bouwen
van toilctgcbouwtjes in het tenten»
kamp. De begroting was vastgesteld
op ƒ 15.540,-.
D'e inschrijving had het- volgende
resultaat:
Fa. C. Keur
ƒ 12.016,Fa. O, 'Berkhout
/' 12.454,Fa. Chr. Boon
ƒ 13.160,Fa. Luyendijk- en Biscnbcrger
ƒ 13.475,De gunning is aangehouden.

Ook Ds van Krugten
nam beroep niet aan
Onlangs ontving Ds D. van Krugten
ts Soest een toezegging van beroep
van cle Hervormde Gemeente te
Zandvoort.
Ook deze predikant heeft — mede
door ziekte — niet op dit beroep kun»
nen ingaan.
Het werk, om een tweede predikant
aan te stellen in plaats van Ds E. Sa»
raber die binnenkort deze gemeente
verlaat, wordt voortgezet.

Naar ons werd medegedeeld heeft ds
heer P. van der Mije bedankt als
voorzitter van de Zandvoortse Red»
dingsbrigade. De heer van der Mije
was een van de oprichters en heeft
gedurende 31 jaar de voorzittersha»
mer gehanteerd. 'Hij acht thans d2
tijd gekomen dat zijn werk door ccn
jongere wordt overgenomen, maar Druivenkwekerij
toch kan zijn vertrek voor de brigadr
als een ernstig verlies worden be» Bij de opening van de nieuwe loka»
len van de Wilhelminaschool aan de
schouwd.
Dr C. A. Gerk'estraat in December
j.l. opperde burgemeester Mr 'H. M.
v<m Fenema de mogelijkheid tot het
kweken van druiven.
Dezer dagen is thans een aantal
planten aangebracht in de gang, wel»
ke een verbinding geeft tussen d j
Wilhelminaschool en de nieuwe vlcu»
over Jeanne d9Are
gel. En nu maar afwachten!

Gave uitbeelding
van Shaw's stuk

De voordrachtskunstenares Nel Oost»
hout bracht gisteren de geschiedenis
van Jeanne d'Arc, zoals die, deels
aan de hand van historische gegevens,
is neergelegd door Bernard Shaw in
zijn stuk Saint Joan.
Het hjkt ons, dat het een onge»
lofelijke fysieke en geestelijke in»
spanning moet kosten om, alléén, ds
figuren die in dit lang niet matig be»
/.cttc toneelstuk optreden tot een al»
zondeilijk leven te brengen in een
voordracht.
Indien men bedenkt hoe zeer Ie»
vende mensen van elkaar verschillen
— en dus ook 'de personnages in een
toneelstuk — dan is het duidelijk dat
de kunstenares wel over een grote
hoeveelheid uitbeeldingsmiddelen be»
schikken moet om hen het nodige
relief te geven.
Nel Oosthoutjs ^lier, voor wat het
merendeel -van de rollen betreft, ze»
ker m geslaagd door voor bijna allen
een afzonderlijke typering te vinden
en de karakters vaak in grote con»
trasten tegenover elkaar te plaatsen.
.t Daar was om te;*beginnen
de figuur
van Jeanne zelf, ! Öic voor mijn ge»
voel min of meer : wezenlijk een an»
dere was dan ik iit het stuk van
Shaw heb gelezen. (Maar zal niet een
ieder tenslotte uit 'hetzelfde stuk ver»
schillende betekenissen kunnen halen,
zal hij in zijn verbjeelding de figuren
niet wellicht anders zien dan een
ander?) De Jeanne van Nel Oost»
hout vond ik ondanks alles prachtig,
van een argeloze (fierheid, van een
diepe innerlijke gloed. Zij draagt —
zoals ze het ergens zelf uitdrukt —
het hoofd in de wolken.
Ten voeten uit getekend was ook
de Franse kroonpretendent Charles
die het prototype !van een onbenul»
lige en weke vorst Iwerd.
Voorts brengt he't stuk ons dan in
aanraking met de patriarchale maar
diplomatieke aartsbisschop, krijgslie»
den, wufte edelen,! fanatieke geeste»
lijken. Het moet gezegd dat tijdens,
de rechtszitting waar door vele per»
spncn het woord wordt gevoerd, de
figuren enigszins iiv elkaar vloeien en
dat een duidelijke onderscheiding dan
niet meer gehee] mogelijk is,
Niettemin, overduidelijk en bewo»
gen komt naar voren wat Shaw, de
mens toegedacht heeft als het meest
waardevoile waarop hij maar recht
kan hebben: zijn v.rijheid, geastelijk,
zowel als lichamelijk.
Jeanne is de verpersoonlijking hier»
van, al is zij tegelijkertijd een gedrc»
veno hiertoe, door krachten buiten
haarzelf.
j
En wat Shaw niet minder sterk

weergegeven heeft is, dat een derge»
lijk mens die trouw blijft aan zijn
zuiverheid of aan God, zonder com»
promis, onheilspellend alleen staat en
als gevaarlijk en lastig zal worden
uitgeworpen of, zoals in het geval
van Jeanne, vernietigd.
De ouds tragedie van de wersld cli'j
zijn rijkste geesten de gifbeker laaidrinken, kruisigt of verbrandt, dan
wel in eenzaamheid laat versterven.
Maar daar tegenover een even oude
waarheid dat. wat deze figuren mot
zich omdroegen, niet gedood kan
worden.
Het is zoals Shaw de beul van
Jeanne tegen haar laat zeggen m zijn
epiloog, waarin alle figuren nog eens
verschijnen na hun dood in cle droom
van de koning'; deze immers zegt (de
letterlijke bewoordingen herinner ik
me niet precies): De beulen prijzen
U want Uw dood heeft duidelijk ge»
maakt dat zij onschuldig zijn aan het
doden van da zielen.
—o—
Voorafgaande aan deze avond sprak
de voorzitter van 't Helm de wens uit
dat deze avond een .waardig sluitstuk
zou vormen van de serie kunstavon»
den die deze culturele k'ring heeft ge»
organiseerd. (Dit werd' 't inderdaad).
Dat men reeds druk bezig is met
nieuwe plannen bleek-o.m. uit 't feit
dat de aanwezigen na afloop een en»
quete»formulier mee kregen. Aan de
hand van de antwoorden die men op
deze vragen ontvangt, zal men zo ook
de mening van het publiek vsrnemen
over de reeds gehouden en m de toe»
komst "te houden avonden.
L

Omgevallen reddingspost
wordt herbouwd

(Ingez. med.)

Haltestraat 39
Zandvoort - Tel. 2810
DE chemische wasser!)
voor de betere kleding

Aangehouden
i

.. - i , _

i&

Op verzoek van ds politie te Amsicrs
dam is door de .Zandvoortse i ccher»
che ccn 49»jari«e ingezetene "aange»
houden als verdacht van een poging
tot doodslag.

BURGERLIJKE STAND
van 2 t.m. 9 April 1953
Geboren: Tennis, zoon van E. van
Duivenbodcn .en R. C. F. M. J1.
Groenevcld; Jan Bastiaan, zoon van
iB. Groeneweg en T. van der Mijc.
Ondertrouwd: J. W. Eggink en C.
Kwakkelstein; J. H. Mulder en W.
K. E. Johansson; J. Draak en H. M.
S. Keilman; C.' \V. van Limbcek en
'W. Dces.
Getrouwd: T. Vink en C. M. Drom»
mei; J. Bluijs en A. J. van der Meij;
W. Jansen en A. Hoogendijk; 'P. W.
van Kooten en G. Romer.
Overleden: J. van den Berg, man,
oud 84 jaar.

De reddingspost „Ernst Brokmeier"
op het zuidelijk strand' zal binnen»
kort door de firma Berkhout hersteld
worden, zodat hij nog voor het ko»
mende seizoen weer in gebruik kan
worden genomen. Zoals bekend werd
deze post — eigendom van de Zand»
WATERGETIJDEN
voortse Reddingsbrigade — bij de
storm van l Februari j.l. ernstig be»
HW LW HW LW
Strand
schadigd. Het gebouwtje viel voor»
April
berijdbaar
over van zijn fundament.
12 2.14 9- 14.35 21.30 6.30»12.30
13 3.- 10.— 15.19 22.30 7.00»13.00
Bouw toiletgebouwtje
14 3.40 10.30 16.- 23.- 7.30»14.00
De bouw van een toiletgebouwtje aan 15 4.20 11.30 16.40 23.30 8.30»14.30
de noordzijde van het caravancamp 16 5.- 12.— 17.24 0.30 9.00»15.30
aan de van Lennepweg is door B. en 17 5.43 12.30 18.09 1.— 9.30»16.00
W. gegund aan de firma D. Berkhout 18 6.29 13.30 18.57 2.- 10.30»17.00
voor een bedrag van ƒ 4172,—.
Samengesteld door. P. v.d. Mije KCzn

De avontuurlijke reis

Mensen en zaken
Voorjaar
J-I ij stond in een dun jasje op de brug,
met z'n trekharmonica. De wind
speelde door z'n zijdc=achtig grijs,
haar en z'n hoofd hield hij 'schuin
naar beneden tegen het zonlicht/
Over het wateroppervlak zwommen
een paar1 jonge eendjes.. Zij gleden
onder de' brug door en snaterden,'als»
of het donker hen beklemde.'
De man hield even op met harmo»
nica spelen. iHij keek'over de brug»
leuning in het water en spuwde een
lange tabaksstraal vlak achter het
laatste eendje. Dit draaide zich blik»
scmsnel om en dook met z'n bewegc»
lijk kopje in 'het middelpunt van de
zich uitbreidende kringen in het wa=
ter. Het diertje was kennelijk teleur»
gesteld, want het sputterde met pro»
testerend geluid, terwijl het in ver»
sneld tempo achter z'n kameraadjes
aan zwom.
Aiin da waterkant stonden treur»
willigen niet een schuchter doorbrc»
kend eerste lentesgroen in de afhan»
genclc twijgen.
De man hervatte zijn spel. Hij
speelde „Ronde d'amour".
iHet verkeer op de brug overstemd:
/o nu en dan de ijle tonen van de
harmonica.
Een jong meisje bleef in de nabij»
heid van de man staan. Zij luisterde
naar haar lievelingsmelodie. Ronde
d'amour
De man keek naar liet meisje en
lachte, waarbij z'n gezicht plotseling
tallo/e rimpeltjes vertoonde. Het
meisje lachte terug, opende haar tas»
ie en nam er een geldstuk uit, dat ze
met een vlugge beweging in de hoed
vóór de man wierp. Daarna liep 70
door zonder om-te kijken.
Ronde d'amour eindigde in een lan»
«e, theatrale uithaal. Wonderlijk ge»
nocg was er geen disharmonie tussen
het onvolkomen musiceren van de
grijze man en de zonovergoten brug,
waarover auto's en fietsen reden in
aindaloze rij.
De oude man liep naar 7.'n hoed en
schudde de bescheiden inhoud in dholte - van z'n hand. Hij trok z'n
schoudeis hoog op en veegde met clrug van /'n hand langs 7ijn nstis.
Hoog tussen de wolken zweef dj
een vliegmachine. De zilvergLinzende
vogel vervoerde wellicht lachende rei»
zigers, die op weg waren naar een
ver land.
Tussen het verkeer op de biug
fietsten een jongen en een meisje. De
jongen had een hand op de schouder
van het meisje en 'hij vertelde haar
blijkbaar iets amusants, want zij
schaterlachte hoog, zodat verschillen»
d3 mensen naar haar keken.
De oude grijsaard had 'z'n 'harmoni»
ca weer van de grond opgenomen en
speelde de een of andere opera»ouver»
ture. Zo nu en dan improviseerde hij
met speelse loopjes.
<
Van tijd tot tijd wierp een voorbij»
gangcr wat kleingeld in de hoed.
Dan hield de man even op met spe»
len en zei: Dank u!
'De zon scheen en de wind was fris.
De Lente was in 't land.
MOMUS
(Adv.)

Onrustig, gejaagd?
M i j n h a r d t ' s Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Van ladder gevallen
Dinsdagochtend stond de 17»jarigc
H. uit Haarlem op een ladder bij een
villa, in aanbouw aan de Boulevard
Paulus Loot. De ladder stond echter
niet al te vast in het zand met het
gevolg dat deze omsloeg. De 'Haar»
lemmer liep vermoedelijk een rib»
kneuzing op en moest^op advies van
Dr B. Entzinger per ziekenauto naar
zijn ouderlijke woning vervoerd wor»
den.

Ca. 500 stenen verdwenen
Dinsdag meldde een aannemer aan du
politie dat bij een bouwwerk aan de
Kbstverlorenstraat van een tas 500
a 600 stenen waren ontvreemd.

Ontvreemd
Bij de politie werd 2e Paasdag aan*
gifte gedaan van ontvreemding van
een damesrijwiel, terwijl Dinsdag van
een andere inwoner een transportrij?
wiel was verdwenen.

Zeepost

65. Toen gaf de feeënkoningin grote feesten ter ere
van de geëerde afgezanten Raratsus en Manuel Mol
en tenslotte schreef de foofsecretaris een zwaarwich»
tige brief waarin te kennen werd gegeven d'at de
koningin heel graag met de Kroonprins zou trouwen
en dat hij zelf maar eens moest komen om nader
kennis te maken.
66. Vol zorg vroeg Zwartpels of ze op minder ge*
vaarlijke wijze terug konden. '„Ja", zei 'd'e konin'gin,

„wij feeën en elfen hebben natuurlijk onze speciale
verbindingen, zowel boven» als ondergronds, maar
jullie zijn veel te zwaar. De eekhoorn kan je moeilijk
op zijn rug nemen om je over de bomen naar de
grens van mijn rijk te brengen en 'onze ondergrondse
gangen zijn te nauw voor dieren als jullie. Maar ik
zal je naar onze wijze heremiet laten brengen, die"
zal je de veiligste route uitduiden. En nu verder
goede reis, pas vooral op mijn brief".

Met de volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd; staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië: m.s. 'Bali (16 April)
Ned. N\v Guinea: s.s. Tomini
(21 April)
Ned. Antillen: m.c. Sibajak
(15 April)
Suriname: s.s. Cottica (15 April)
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. Sterling (11 April)
Canada: s.s. Nieuw Amsterdam
(11 April)
s.s. Waterman (13 April)
m.s. Westerdam (16 Apül)
Zuid Amerika: s.s. Andes (16 April)
Brazilië: m.s. Aldabi (15 April)
Australië: via Engeland (H April)
N\v Zeeland: via Engeland (11 April)

ZONDAGSDIENST
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen'8 uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.).
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren=
straat 4. Telef. 2058.
WI.TKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmers
straat 7, telefoon 2720.

5PREDIKBEURTE.N
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 12 A p r i l ' '
10 uur: Ds E. Saraher Jr. Bediening
iH. Doop.
7 uur: geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugslraat 15
Zondag 12 April
10.30 uur: Prot. 'Dr J. N. Sevenstcr
van Amsterdam.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 12 ,April
10 en 5 uur: Cand. D. \V. Dondorp
van Heemstede.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 14 April
8 uur: Samenkomst in „Ons Hui&".
Spr.:' Adi. Bakker, Redacteur van
„Ziekentroost", Rotterdam.
Zondag 12 April 9.45 uur: Radiotoe=
spraak, (op 298 meter) door de heer
H. W. Cannsgietcr van het 'Humanis*
tisch Verbond. Onderwerp: „Mister
.lohnson".

Voor de Schoonmaak
hebben we ruime keuze in vitrages,
lopers, matten, balatum, overgordijn:
sloffen.
Verder bedrijfskleding en
andere manufacturen.

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Vanouds Kruisstraat 12 - Tel. 2360

ALS RECLAME
bij minstens 500 gr. Rundvlees
l pakje EIGEN GESM. VET
of 200 gr. RAUW VET
voor 25 et.
Lappen
ƒ 1,90
Magere lappen
ƒ 2,—
Riblappcn
f 2,10
Schoudercarbonade
ƒ 1,75
VOOR DE SOEP:
100 gr. gehakt, 100 gr. poubt
en l mergpijpje
_65 et.

FAMILIEBERICHTEN
Vrijdag 24 April a.s. hopen
oiizc geliefde ouders en groot=
ouders
W. 'ZWEMMER
en
C. ZWEMMER=KOPER
de dag te gedenken dat zij 40
jaar geleden in het huwelijk
zijn getreden.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Zandvoort, 10 April 1953
Gonst. iHuygensstraat 16

Op Donderdag 23 April a.s.
hopen, onze geliefde ouders en
grootouders
J. PAAP
en
W. C. PAAP=DE W1D
de dag te gedenken dat zij 50
jaar geleden in het huwelijk
traden.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Zandvoort, 9 April 1953 Brugstraat 12

Zondag 3 Mei a.s.'hopen onze
geliefde ouders en grootouders
D. HALDÉRMAN
en
J. HALDERMAN=v. d. SPEK
de dag te gedenken dat zij 60
jaar geleden in het huwelijk
traden.
Hun dankbare kinderen,
klein- en
achterkleinkinderen.

W. VAN DELFT
orthopaedisch chirurg
Middenlaan 51, Haarlem
Telef. 34260
voor behandeling van /iek=
ten en afwijkingen van
beenderen, spieren en ge=
HANDIGE JONGEN gevr. wrichten.
Spreekuren: particulieren
voor opl. metaalbewerker.
's Maandags, Woensdags
Aanm.: Kostverlorcnstr. 69.
en Vrijdags 1.30—2.30 u.
en volgens afspraak.
Te koop:
/..g.a.n. KINDERWAGEN, ZANDVOORT:
Consultatiebureau
Eng. model.' Hogewcg 42.
aan de Poststraat
TE KOOP: Chesterfield en Dinsdags van 9.30—110.30 u.
2 crapeauds, ƒ 70,—.
Dr Mezgerstraat 44. WERKSTER GEVRAAGD
Kostverlorcnstraat 94.
Grote maat
Aangeboden:
BABYCOMMODE
m. 2 uittrekbladen te koop.
ACCORDEONLES
ook in clubverband.
S" Oosterparkstraat 43.
Dr Mezgerstraat 42.
il SLAAPKAMER gevraagd
69 voor de mnd. Aug. Br. met TE KOOP
EEN MODERN HUIS
| prijsopg. no. 2801 Z.Crt.
(S? ZOMERHUISJE of GEM. staande op eerste stand,
l KAMERS gezocht voor vijt eigen grond. Spoedig te bc=
trekken. Koopsom f 22.000.
SI pers. (3 k.) van 18 Juli tot Hypotheek beschikbaar.
® 15 Aug. Br. met prijsopg. "Makelaar W. PAAP,
Galvanistr. 28b, Amersfoort
Kostvcrl. str. I, tel. 2965.
WIE RUILT mijn bov.huis, TE KOOP AANGEB.:
5 k. met badk. enz., voor z.g.a.n. 2 pers. blank eiken
kleiner bovenhuis?
slaapk. ameublement. Tc=
Br. no. 2803 bur. Zandv.Crt. vcns donker eiken slaapk.
ameublement, lits jumeaux
WONINGRUIL
met spiraalmatras.
Aangeb. Bungalow m, 3 ha Br. n o. 2805 bur. Zandv.Crt.
bosgrond te 'De Bilt (U.).
Gevr.: Huis te Zandvoort. HULP GEVR. voor elke
Br. no. 2802 bur. Zandv.Crt. ochtend. Vellcnga, Herm.
Heyermansstr. 55 hs.
LEERLING of
AANK. LABORANT gcvr. GEM. TE HUUR GEVR.
Foto=Kmo Hamburg, Gro^c 3 x l HUIS van 15 Juli=15
Krocht 19, tclefoon'2510
Aug., bev. I woonk., 2 slaap=
kamers en keuken. Br. ond.
TE KOOP: SLAAPDIVAN no. 2806 bur. Zandv. Crt.
met pracht kleed. Swaluc»
straat 2.
WERKSTER GEVRAAGD
Brieven onder no. 2807 bur.
EMIGREERT U?
Zandv. Courant.

Zandvoort, 12 April 1953
Van Ostaclestraat 1'2

Te koop wegens *vertrek:

L. Balledux & Zonen

volgens de originele Leidse methode
1 DEKEN
f 1.50
2 DEKENS in één zending f 2.50
3 DEKENS of meerdere
per stuk a f 1.—•
alles m één zending
REGENJASSEN mcl. W.P.
nog slechts enige weken
van f 5.25 voor f 3.65
Chem. Wasserij en Ververij

KEYSER
GROTE KROCHT - 27 Tel. 2653

Gevonden voorwerpen
Opgave vanaf 2=4=1953 t.m. 8=4=1953.
Aanwezig ten burele:
Div. handschoenen en wanten; pad*
vindersriem; rode speelgoedauto; ac=
tetas met'inhoud; geruite boodschap»
pentas.
Aanwezig bij de vinder:
Portemonnaie met inhoud, Parallel»
weg 9a; grijs geruite want, Ooster=
parkstraat 25; paar gebreide hand=
schoenen, Oosterstraat 1; strandtafel=
tje (ruit), Dr 'Mezgerstraat 02; hoofd=
doek (wit=geel=rood), 'Bilderdijkstr.14;
gevlochten riem, Gonst. Huygens=
straat 26.

uw
WIST U, dat U bij VoorBEHANGWERK
Behang
ons kunt sparen? inookelkeuu prijsklasse.
voorraad leverbaar.

Zuiver Rundvet. . . soo gram
Capucijners
5oo gram
Grauwe Erwten... soo gram
Lunchham
100 gram
Boterhamworst uu biik 200 gram
Edammer Kaas J0ng. ioo 6r am
BelegenGoudseKaas 100 gram

63
33
45
29
49
23
32

Chocovlokken .
Chocohagel . .

100 gram
100 gram

19
21

DïamantjeS hearlljkkoekjeasogram

49

JiulshOUdzeep

Waspoeder
Schuurpoeder . . . .

3O

19
bus 28

perpak
per

VANAMERONGEN
Dat kunt ook U zeg=
gen na een adver= '
tentie in de
Z A N D V O O RT SE
COURANT
Uw advertentie im=
mers bereikt alle
groepen van Zand'
voorts bevolking !!!!

Ï3
13'
DREEF 20 - TELEF. 12267 - HAARLEM

Chr. M.U.L.O.-SCHOOL
met drie= en vierjarige opleiding, gesplitst na
het eerste leerjaar.
Leerlingen voor de eerste klas moeten minstens
6 klassen ener L.S. met goed gevolg hebben
doorlopen.

INSCHRIJVING elke Donderdag van
4—S uur

bij het H. d. Sch.
F. VAN WOERDEN'

COURANTENBEZORGER

uw tuin onderhouden!

Voorjaarsmodellen
BROSSOÏS'

f. H.

Kostverlorenstraat 7

Telef. 253J

speciale Reclame

Zandvoortse
Postzegelhandel
Brederodestraat 26 - Tel.2667

Speciale aanbieding
LANDEN-PAKKETTEN

FONGERS RIJWIEL
ƒ 138,00
LOCOMOTIEF RIJWIEL, Sport
ƒ 162,25
RUDGE RIJWIEL
ƒ 248,80
U rijdt niet, maar zweeft over de weg!
SPECIAAL ZAAK IN
RIJWIELEN

Henk Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

Magazijn ,Het Wonder v, Zandvoort'
De goedkoopste zaak in:
Schoonmaak=artikélen,
Houtv aren, Cocoslopers,
Balatum, Emaille, Alluminium speelgoederen en
Luxe artikelen

SWALUËSTRAAT 9

Internationale
MOTORRACES
Circuit van Zandvoort

'De internationale motorraces, die de
K.N.M.V. op 10 Mei op het Circuit
100 versch. Nederland f 1,25
van Zandvoort houdt — de eerste
200 versch. Nederland f 3,45
ALS EXTRA RECLAME
wegraces in dit jaar — zullen niet al=
300 versch. Nederland f 6,45
100 gram van onze beroemde gelar=
leen in de 4 soloklasscn een sterke
100
versch.
Nederland
en
deerde Lever en
Ovens. Gebieden.. f 0,95
bezetting krijgen, maar ook weer de
100 gram Pekelvlees (bij vlees)
50 versch. Wereld .. ƒ 0,45
zeer attractieve zijspanraces brengen.
tezamen 86 et.
100 versch. Wereld .. ƒ 0,75
Naast de beste Nederlandse zijspan=
250 gram fijne Geld. gek. worst 60 et.
1000 versoh. Wereld .. f 4,95
250 gram prima Leverworst .. 40 et.
lijders /uilen ook buitenlandse com=
100 versch. Duitsland
250 gram fijne Bakbloedworst
van na 1945
ƒ 1,25
binaties uitkomen. Zij rijden in twee
(ook -i'oor de boterham) . . . . 50 et.
300 versch. Zwitserland f 3,75
series en een finale, zodat de bc/oe=
100 gram Smeerworst
25 et.
j
(betere samenstelling)
kers driemaal de felle ^gevechten op
Vraagt U naar ONZE
enz. enz.
Andere attracties en
deze „driewielers" kunnen /ion.
Blinde Vinken
100 gram 45 et.
nuttigheden
J-iondenvoer
100 gram 8 et.
De gemeente Zandvoort heeft een
500 gram 75 et.
Zaterdag 11 April 8 u.: Toneelavond Kopvlees
traaie wisselbeker beschikbaar ge=
Reuzel
500
gram
ZO
et.
N.'R.V. in „Zomerlust". Opgevoerd
stcld, die als de „Noordzee Trofee"
wordt: „Het begon in een gracht". Vers vet gerookt Spek 500 gr. 110 et. Zandvoortse avond
wordt verreden in de 500 cc klas.se.
Saucijzen.
100 gram 39 et.
Rauwe Kalfslever
100 gram 35 et. Maandagavond houdt de buurtver= De/.e beker moet tweemaal achtereen
Stadsschouwburg, Haarlem
eniging „De Wurft" in Zomerlust of driemaal in het geheel gewonnen
Hier ziet U dus een greep uit
Zaterdag 11 April, 8 uur: Het Vrije
ONZE
prijzen
wederom
een van zijn bekende Zand= worden om definitief in het bezit van
_ Toneel met: „'11 Eigen huissleutel".
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102 voortse avonden.
Zondag 12 April, 8 uur: idem.
de rijder te komen.

Vrijdag 10 April 8 uur: film „Affair
in Trinidad".
Zaterdag 11 April: Uitvoering door
de Ace. Ver. „Zandvoort".
Zondag 12 April 8 uur: film „Affair
in Trinidad".
Maandag 13 April S uur: idem.
Dinsdag 14 April 8 uur: film „Paula".
Woensdag 15 April 8 uur: idem.
Donderdag 16 Apr.: Toneeluitvoering
door „Op Hoop van Zegen".
Vrijdag 17 Apr.: idem.

2 dubbele stukken

Kijft

terwijl U luistert naar een nieuw Haltestraat 27 telefoon 259ó
•PHILIPS Radiotoéstel m. klankkleur»
regelaar, pickupsaansluiting en vis= Voor direct gevraagd:
serijband ---- ƒ 245,= of ƒ 3,35 p.w.
Uw oud toestel 'heeft inruilwaarde!
Flinke
PHILIPS pick=up ..vanaf ƒ 1,25 p.w.
PHILISiHAVE, nieuwste model met
twee scheerhoofden. Thans razend= bij K. VAN DER MIJE, agent van de „Telegraaf",
Noorderstraat 30.
snel geschoren.
INPHRAPHIL straalt Uw pijn weg.
VENI VIDI VICI
De nieuwste Televisie, ...... f 1095,'
Laat BEKKER
actualiteiten, cabaret, toneel, sport c. d.
STOFZUIGERS, div. merken
vanaf ƒ 2,= p.w.
WAGENWEG 78, HAARLEM, Tel. 02500=11418
WASMACHINES,
De A. E. G. heeft alles mee!
Met wringer en schakelaar ƒ 398,=
zonder wringer
..........
ƒ 330,=
HUIS'H'. CENTRIFUGE. Uw was
winddroog in een paar min. ƒ 251,=
Komt U eens kijken en luisteren?
schoenhandel en reparatie-afdeling
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U.
GROTE KROCHT, telefoon 2106
ERKEND PHILIPS SERVICE
DEALER Ook voor reparatie
RADIO TELEVISIE ELECTRA

WEEK-AGENDA SLAGER G A U S
Monopole

prijzen

VERHUIST U?

Fa J. v. d. BOS & Zonen
WOLLEN DEKENS
STOMEN

lagere

Buicdcnh. op goede stand
te huur gevr. Gem. of ong.
Genegen eventuele inboedel
over te nemen. Br. no. 2801
bur. Z. Crt. Achterweg 1.

Jaarsmahaard ƒ 150,-4 Eiken bureau Te koop aangeb. z.g.a.n.
KINDERLEDIKANT
1.00 x 1.50 m, ƒ 125,—; Leuningstoel»
tje met leer en los kussen ƒ 50,—; met matrasje. Prijs ƒ 35,—.
Notcnhouten kast, deur met glas, Brugstraat 9 bov.
ƒ 45,—; 2 Bureaustoelen samen ƒ 20;
NET MEISJE gevraag-d
Aquarium 75 x-30 x 30 cm met plan= voor de huishouding.
ten en vissen ƒ 43,—; Ets van Van Stecnken, Grote Krocht 20.
Leusden (Westertoren; A'dam) /' 40;
Gasfornuis ƒ5,—; Eéripits petroleum»
stel ƒ l,—; Gascomfoor ƒ l,—; Oude PEDICURE
Kleine Krocht l, telefoon 2432
kast ƒ 5,—; Keukenkast met 5 laden
MANICURE
en kastje (Bruinzecl) ƒ 75,—; Trans=
Schoonheidsspecialiste
formator 220=125 volt ƒ 10,—; Toilct=
HUIS-, DECORATIE- EN
kast met marmeren blad 1.25 x 0.55 m M. VAN B O R K U M
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
en spiegel ƒ 75,—; Rieten ligstoel met
2 kussens ƒ 15,—; Onderstel Engels NU: 'Dr Gérke'straat 21
ledikant ƒ 5,—; Tuinmeubelen (klap= Telef. 2812
Jarenlange ervaring!
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 tafel, bank, 2 stoelen) ƒ 20,-. Bevr.:
Dr
Gcrkestraat
137.
Werkdagen
9=11
Woninginrichting
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 en 18=20 uur. Telef. 2921.
GLAS-ASSURANTIE
TIJDELIJKE AANBIEDING:

Steeds

Onze vleesprijzen zijn SCHERP
CONCURREREND gesteld.

-

TELEF. 2418

Afschaffing visa aanbevolen
De sub=commissie van de Raad van
Europa voor de Vereenvoudiging van
Grensformaliteitcn voor Reizigers,
heeft aan het slot van haar twee=
daagse vergadering te Dublin, nog
eens verklaard dat het nodig is om
alle visa voor onderdanen van de
landen die aangesloten zijn bij de
Raad van Europa af te schaffen. De
sub=commissie heeft een rapport op=
gesteld, dat thans aan de plenaire
vergadering van de Commissie voor
Juridische en Administratieve vraag*
stukken zal worden voorgelegd. In
haar rapport verwijst de commissie
naar de regeling die thans in de Scan=
dinavische landen en die tussen En=
geland en de Ierse Republiek, van
kracht is, waarbij personen die tus=
scn deze landen reizen zich niet lan=
ger behoeven te legimiteren wanneer
zij de grenzen overschrijden. Zij be=
velen aan dat een dergelijke regeling
ook moet worden gemaakt tussen an=
dere groepen van staten. Er werd de
nadruk op gelegd, dat de vorming
van dergelijke regionale groepen
slechts als een eerste stap in de iïch=
ting van de uiteindelijke afschaffing
van alle pasporten tussen de leden»
staten van de Raad van Europa moet
worden gezien.

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
<.

Fijnstrijkerij — Snelle aflevering —KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

Café „De Kroon"

de

Iedere Woensdag speciale

MOSSELENAVOND
Stationsstraat 11. Tel. 3075
Geopend tot 2 u. 's nachts.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Wordt Zandvoortm. 7 kampioen?
Voor het Ie elftal van 'Zandvoort*
meeuwen staat voor a.s. Zondag de
uitwedstrijd op het programma tegen
H.B.C, te (Heemstede. H.'B.C. bezet
momenteel de onderste plaats en zal
zeker zijn best doen ihiervan af te ko*
men. Zandvoortmeeuwen kan dus op
hevige tegenstand rekenen.
Een sterke tegenpartij krijgt 'Zand'
voortmeeinven 2 a.s. Zondagmiddag
op bezoek, n.l. Kennemers 3. Dit elf*
tal heeft de leiding in zijn afdeling en
heeft een goede kans op 'het kampi*
oenschap. 'Niettemin achten we de
reserves van Zandvoortmeeuwen in
staat de tegenpartij de voet dwars te
zetten en de bezoekers met lege han*
den naar huis te sturen.
.Het 3e elftal 'heeft een kansje in de
uitwedstrijd tegen 'Ripperda 2 min*
stens een gelijk spel te behalen. 'Het
4e elftal dat zeer nodig een aantal
punten moet trachten te bemachtigen
in de resterende, wedstrijden om des
gradatie te ontgaan, 'krijgt de leider
van zijn afdeling, het sterke Terras*
vogels 2, op bezoek. Zou het 4e de
krachttoer uithalen de bezoekers te
weerstaan? Uitgesloten is dit geens*
zins. Ook het 6e elftal moet nog een
aantal punten verzamelen om van de
onderste plaats af te komen. Hopen»
lijk gelukt dit a.s. 'Zondag in de uit*
wedstrijd tegen E.D.O. S.
IZandvoortmeeuwen 7, dat het'ge*
hele seizoen een 'homogeen • geheel
vormde en 'de ene overwinning op de
andere stapelde, speelt a.s. Zondag
zijn laatste -wedstrijd tegen 'Kenne*
mers 9 te Beverwijk. Het 7e elftal
kan in .'deze ontmoeting, de kroon op
zijn werk zetten want indien deze
wedstrijd gewonnen wordt is het kam*
pioenschap een feit. Succes heren!
Het jun. a elftal speelt 'Zondag des
'namiddags een vriendschappelijke
wedstrijd tegen een jeugdelftal van
een groep in Zandvoort verblijvende
•Engelse scholieren van de Technische
school te Beckenfaam. Voor de En*
gelse en. de 'Zandvoortse jongens een
aardige afwisseling.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal dat
voor de competitie vrij is, speelt Za*
terdagmiddag een vriendschappelijke
thuiswedstrijd tegen Vlug en Vaars
dig uit Amsterdam.
Programma voor Zondag 12 April:
H.B.C. l*Zandvoortm. l
2.15"u.
Zandvoortm. 2*Kennemers 3 2.30 u.
'Ripperda 2*Zandvoortm. 3 9.45 u.
Zandv.m. 4*Terrasvogels 2 9.45 u.
•Zandvoortm. 5=H.'F.C. 5
uitgest.
•E.D.O. 8*Zandvoortm. 6
12 u.
Kennemers 9*Zandvoortm. 7 12 u.
Zandiv.m. jun. a*Eng. jeugd elftal
(vriendschappelijk) 4 u.
D.I.O. a*Zandv.m. jun. 'b
9.45 u.
Programma voor Zaterdag 11 April:
Zandv.m. l*A7lug en Vaardig
(vriendschappelijk) 3 u.
•Concordia l=Zandvoortm. 2
4 u.
De adspiranten zijn in verband met
de schoolvoetbalwedstrijden vrij.
R.K.S.V. „T.Z.B."
Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B. 1*V.V.D. 2
12 uur
T.Z.B. 2*Spaarndam 3
12 uur
T.'Z.B. 4=Geel Wit 4
4 uur
Indien het eerste elftal van V.V.D.
wint, wat voor de hand ligt, is er
slechts één punt nodig uit de twee
resterende wedstrijden, om het kam*
pioenschap te behalen
Ook het 2e en 3e elftal achten wij
in staat d'e punten thuis te houden.

l!'

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Nu de voorverkoop voor verenigin*
gen van de kaarten voor de turn*
wedstrijd Holland*Bazel is gesloten,
blijkt, dat het grootste deel der
plaatsen in de concertzaal te Haar*
lem, waar deze wedstrijd plaats vindt,
is bezet.
•De Zwitserse turners worden op
Vrijdagavond l Mei door het bestuur
van de Kennemer Turnkring,. die de
organisatie 'heeft, ontvangen, terwijl
op 'Zond'ag 3 M'ei 'het bestuur met
deze turners een uitstapje maakt
naar de Flora te Heemstede.
In verband met onze clubavond,
waar tevens 'liet
herenhandbalelftal
wordt gehuldigd1, zal op 11 April a.s.
geen afvaardiging worden gezonden
naar de jury*cursus van de 'Kennemer
Turnkring te Haarlem.
/Hoewel de schoolvacanties eerst
Dinsdag a.s. zijn afgelopen, zullen
onze lessen, gelijk bekend, reeds op
Maandag a.s. beginnen.
De 'voorbereiding van ons jubileum
eist, dat iedereen reeds dadelijk aan*
wezig is!
KORFBAL
•Het tweede twaalftal van de Zand*
voortsc Korfbalclub moest Tweede
Paasdag een 7*0 nederlaag tegen Oos*
terkwartier 4 incasseren.
Voor a.s. Zondag is vastgesteld de
wedstrijd 'Z.K.C. l tegen Oosterkwar*
tier 5.

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COU-RANT
Alleen Zaterdag
als RECLAME:

Krakelingen
Arnh. meisjes
Stengels
van 85 voor 70 cl p. 250 gr.

Fa, A, v,d, Mije & Zonen
Sclïoolplein. 4 — Telef. 2487
TAPIJTEN
Zaterdag (de gehele dag)
aanbieding van export*
partij,- direct aan parti*
culieren, tegen fabrieks*
prijzen
w.o. Wiltons,
waarde ƒ 120 voor ƒ 79,
grote Wiltons, waarde
ƒ 160,» voor ƒ 98,*, M.
Smyrna's waarde ƒ 145,*
voor ƒ 89,50, extra grote
maten, waarde ƒ 198,*
voor ƒ 125,*.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

CAFÉ OOMSTEE
toontj; U

Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Tot 1.30 uur geopend

haar nieuwste
Voorjaarsimpressies...
;

WENER
Fa. van Staveren

Zeestraat 48, teïef. 2684

INKOOP
van

'n Kwieke hoed van ajour fantasiestro met aparte garnering van grosgrain lint en voilette t .f ^50
1) Elegante suédine handschoen, slip-on model,

antiquiteiten

in alle modekleuren

-

/ 475

2) Reptilex handschoen van soepel nappaleder in zwart en diy. modekleuren

i

Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor*
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

~t

Moderne swagger van Zibeline Rayé in diverse
flatteuze tinten, maten 38-44 t OQ75

PUNTEN
70 et per 250 gram

j. H. G. WEENJNK

"

f 875

Moderne parapluie op staalstok gemonteerd, in effen zwart en beschaafde
ruitdessins r *t *>75

wilt U gewassen hebben?
(d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
_ _' ,
.
afgeleverd) met EEN DAG GEREED f 0,29 kg
.(getumble^ gevo^n *^d^^ f

Mangelwas ' ^S^SSStoSSK
f 0,43 kg
Kastklaar ^heei ^^K»°&^™MJ!D f0 ,52kg

Dekens stomen per stuk

Andere metalen
n^ de hoogste beursprijïen

f l, —

BEHANDELING FIJNE WAS

WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr.' Koper * Telefoon 2550
VRIJDAG 10, ZONDAG 12 en
MAANDAG 13 APRIL, 8 uur
Een boeiende film vol vreemde 'karakters en
louche typen in een zwoeltropische atmosfeer.
Rita zingt en danst twee opzienbarende nummers.
Rita Hayworlh, Glenn Ford in:

AFFAIR in TRÏNIDAD
Toegang 18 jaar.
•DINSDAG 14 en WOENSDAG 15 APRIL, 8 uur
•Het 'aangrijpende verhaal van Paula, wier toe*
komst afhing van twee woorden uit een Kinder*
mond! Loretta Young, Kent Smith, Alexander
Knox en de kleine Tommy Rettig die Uw hart
zal vertederen in:

„PAULA"

Lompen
per kg 35 et
Geel koper
per kg 100 et

Geopend van 8=2 uur

A. Akersloot
Schelpenplein 7, telefoon 2845
Pakhuis geopend van 9*5.30 u.

Kledingbedrijf Succes
biedt U

l

een grote collectie
SPORTCÓLBERTS van
ƒ 27,75 tot ƒ 45,_
MANTELCOSTUUM i.d. moderne tinten ƒ 89,TROPICAL, PICK*WICK en
BIROSEYE COSTUUMS
ƒ108,KAMGAREN COSTUUMS, 100 % .... ƒ 79,PANTALONS
van ƒ 14- tot ƒ 34,REGENJASSEN
van ƒ 19,- tot ƒ 91,-

Kerkstraat 20

ZATERDAG 11 APRIL gereserveerd voor
Accordeon Vereniging „Zandvoort".
DONDERDAG 16 en VRIJDAG 17 APRIL
gereserveerd voor de Toneel Ver. „Op Hoop
van Zegen".

BRID'GEiDRIVE
Op Zaterdag 18 April wórdt door de
Zandvoortse Bridgeclub in „Zomer*
lust" een wedstrijd gespeeld tegen de
sterke Bridgeclub „Minerva" uit Am*
sterdam.
SCHAAKNIEÜWS
De uitslagen van de gespeelde wed*
strijden luiden:
A. Draak=Ve'rhaert'
0*1
v. d. Brom*Molenaar
ItQ
Kop*Giskes Jr.
' ,\-.Q
Afgebroken partijen:
Bais*de Jong
.
0*1
v. d. 'Brom=Giskes Jr.
0*1
B. Kol*Giskes Sr.
1=0
Dijkstra*Termes Sr.
0*1
HulskempersKol
I-.QAfgebroken partij:
v. KeulensWeber
0*1
Donderdag a.s. speelt het Ie tiental
tegen de S.C. „De Uil".
K.J.C. „CORODEX"
Vrijdag j.1. werd de Paaswedstrijd
door de klaverjasver. „Corodex" ge*>
speeld. 'Behalve eieren waren er fraaie
prijzen beschikbaar. De eindstand van
deze gezellige avond werd:
. 1. Mevr. Flipse; 2. C. Flipse; 3.
Bartens.
IDe stand! van de halfjaarlijkse com*
petitie, welke half Mei eindigt, is trio*
menteel:
1. C. -Paap; 2. G. Terol; 3. A. Kees*
man; 4. Mevr. Zwemmer; 5. P. Feye.
HOEVEEL RADIOLUISTERAARS
TELT NEDERLAND?
Het aantal aangegeven radio*ontvang*
toestellen in Nederland bedroeg per
l April 1953 1.766.369 tegen 1.753.201
op l Maart 1953.
Op l Maart 1953 waren er 485.778
aangeslotenen op 'het Rijks*radiodis*
tributienet tegen 487.875 op l 'Febr. •

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg

Toegang alle leeftijden.

Zondagmiddag 12 April a.s.
g é é n voorstelling!

BLIK
De vrouw is gelijkgesteld met de
man. Hoera.
Oe vrouw mag alles studeren. Be*
halve' op de belastingacadcmie, nou
ja, dat 'komt ook nog wel.In ieder geval kan ze doctor wor*
den in het een of ander of ingenieur
of meester in de rechten, of dominee
en noem maar op.
:Ze kan ook gewoon trouwen en de
huishouding doen, maar ook dan
wordt haar taak als buitengewoon
belangrijk beschouwd. -Is zij immers
niet tegelijkertijd' voedingkundige,
naaister, opvoedkundige, financieel
expert en nog een paar- dingetjes
meer?
Vergeet het maar rustig, want ter*
wijl de loftrompet op ons beleid in
onze oren tettert worden we tegelij*
kertijd als imbecielen beschouwd. Ho*
rencl' doof en ziende blind.
Neem de blikgroente.
Als u nou uw leven lang al die wij*
ze mannen 'hebt geloofd, komt u nu
lelijk op de koffie.
Gebruik zo weinig mogelijk blik*
groente hield men u voor, want er
zit totaal geen vitamine in!
Wat deed u dus? U nam slechts in
zogenaamde krcpeergevallen een blik*
je en dan nog met het schaamrood
op de kaken.
U gaf er ijlings sinaasappelen bij
vanwege de vitaminen, en een kropje
sla.
.
,
Was het verbeelding, of zagen de
kinderen al wat Weker en lustelozer?
Vlug maar weer rauwe knollen eten
de volgende d-ag.
Toch griezelig zo'n blik*experiment;
beslist niet vaker zoiets uithalen dan
vier maal per jaar.
Maar luister. 'Blijkbaar. worden we
allemaal 'voor achterlijk versleten
want nu klinkt alom de leus: Eet
meer en meer blik! Het is zo lekker,
het is zo vlug klaar, het is zo prac*
tisch, maar bovenal, het is zo gezond,
zo vitaminenrijk! Toe neem een .paar .
blikjes extra in huis! .
,Hebt u het ooit zo zout gegeten?
Misschien staat het in verband met
de nieuwe oogst van verse groenten
en de nog aanwezige voorraad blik*
groenten, maar Baat ons daar niet
dieper op ingaan, we zouden op het
terrein van de Bedrijfseconomie ko*
men, dat is te riskant.
'Daar zijn we immers veel te dom
voor?
- NEEL.

IN ÉÉN MAAND
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Autorijschool K» Offenberg
Telefoon 20085, Haarlem
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viert vijfjarig bestaan
In de overvolle zaal van „Zomerlust"
werd Maandagavond 13 April op
feestelijke wijze het feit herdacht, dat
de Buurtvereniging „De Wurf" vijf
jaar bestaat.
Ter gelegenheid daarvan werd door
mej. Bets Bakcls, bijgestaan door haar
heide neven, een serie oude Zand*
voortse foto's vertoond. We zagen
op het witte doek een iZandvoortse
Badcourant van 1882 met badgasten»
lijst en een dienstregeling voor omni»
bus en trein, we zagen portretten van
vele oude Zandvoorters zoals Anne»
Marie, Oude Puur, Jan Snijcrs, Jan
Bomneus, Trijn Slof e.a. Bijna verge»
ten beelden als Badhuis Zeeduin, de
Passage, het Grote Badhuis en vele
oude plekjes uit het Zandvoort van
weleer.
En hoezeer deze vertoning door het
publiek werd geapprecieerd' bleek wel
uit. opgewonden
uitroepen als: „Weet
je nog wel1', en „'Dat kan ik me nog
herinneren".
Toen dan ook Mej. Bakels moest
eindigen bleek overduidelijk dat dit
gedeelte het publiek geenszins 'had
verveeld. Daar haar voorraad foto's
nog lang niet is uitgeput, hopen .wij
dat ze spoedig nog eens een voort»
zetting hiervan zal geven.
Het verdere 'deel van de avond
\yerd gevuld met een revue uit het
Zandvoortsc leven van vroeger, sa*
mcngesteld door mej. Bakels met me»;
dewerking van vele bekende figurenj
u i t h e t dagelijkse, leven.
"
Allereerst werd opgevoerd „De win»
kei van Jaepie", een echt jïgzêilig,
ouderwets dorpswinkeltje... met vele
poffende, goedmqedig=r.qddelende, ru=
z'iën'dë klanten in "Zandvöortsë "kle*"
derdracht. .
'Daarop aansluitend een oud»Zand»
voortse „bruiloft", compleet met ge»
tuigen en diender voorop, die al
bruidsuikergooiend door de zaal
naar het toneel wandelde, waar de
echte heer P. van der Mije het jonge
paar in de eeht verbond, zij het dan
in minder bindende termen dan hij
de meeste van de toeschouwers deed.
In de pauze declameerde mevrouw
Ba'kkenhovensZwemmer het gedichtje
„De Zee", dat geheel ,in 't kader van
deze avond paste.
'Hedenavond zal deze opvoering
worden .herhaald voor de Ouden van
'Dagen, weer een bewijs dat de Oud*
jes hier in Zandvoort niet vergeten
worden. Wij zijn ervan overtuigd dat

„Leert de zee kennen"
Nuffig boekje van de heer
P. van der Mije
Op verzoek van 'het bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van Drenkelingen heeft
onze plaatsgenoot, de heer P. van der
Mije, chef van de afdeling bevolking,
op populaire wijze in het boekje
„Leert de-zee kennen!" verteld over
de gevaren, die het baden en zwem»
men in'zee met zich meebrengen. „Ik
heb gaarne aan dit verzoek voldaan1',
's.o schrijft de heer van der Mije in
zijn voorwoord, „omdat ik er volko»
men van doordrongen ben, dat vele
vcrdrinkingsgevallen . in de zee voor»
komen 'hadden kunnen worden, wan»
neer de slachtoffers • bekend waren
geweest met deze gevaren".
In dit interessante 'boekje — dat
binnenkort zal worden uitgegeven —
vertelt de heer van der Mije dan over
de zee, de getijstromen, de invloed
van 'de wind, de banken en zwinnen.
de muien en vele andere ondcrwcr»
pen om tenslotte te toesluiten met
korte wenken voor baders en zwem»
mers. Het geheel is verlucht met te»
koningen van onze plaatsgenoot, de
heer -'K. .Tilstra, landmeter bij de
Dienst der Publieke .Werken'.
'De oplage van dit 20 bladzijden tel»
lende boekje — dat in ieders bezit
dient te komen! — is 5000 exem*
pla'rcn.
-

ze zich uitstekend amuseren zullen en
wensen „De Wurf"-'van harte geluk
met deze bijzonder goed geslaagde
eerste lustrumviering.
Als de tijd al niet zo snel draaide
zouden we ons nu reeds kunnen ver»
heugen op de volgende.
G.H.

Schoolvoetbalwedstrijden
met onprettige afloop
De Schoolvoetbalwedstrijden zijn dit
jaar min of meer in het water geval»
len. Aan het eind van het program»
ma bleek dat in een van de school»
elftallen een jongen meespeelde die
té oud was om aan dit soort school»
wedstrijden te kunnen meedoen.
Hierdoor was het niet mogelijk het
programma volgens, het vastgestelde
schema af te werken: Doordat deze
fout op de betreffende school ge»
maakt is, heeft deze schoolvoetbal»
competitie voor de jeugd wel -tot een
teleurstellende afloop geleid. De wis»
selbeker kon niet worden uitgereikt.
Doordat de Paasvacantie is verstre»
ken is' het. evenmin mogelijk een
nieuw programma te verspelen. Ho»
penlijk zal de traditionele strijd..om
de- beker volgend jaar een gunstiger
verloop hebben.

Sterrit „Bond zonder naam"
bracht flinke drukte
in de badplaats
Ondanks 't vrij winderige weer heers»
te er Zondag in onze gemeente een
stevige drukte. Trein en tram voer»
den vele gasten aan, maar het groot»
ste deel van het publiek kwam per
auto of motor de badplaats binnen.
De drukte in de bollenstreek, hoe»
wel niet overweldigend, bracht ook
Zandvoort menig graantje.
•Het begon echter veel op een bc»
langrijke circuitdag te lijken toen hier
ongeveer achthonderd auto's van de
,Bond zonder Naam' arriveerden, wel»
ke organisatie ter gelegenheid -van z'n
15*jarig bestaan een sterrit had ge»
organiseerd met als eindpunt Zi
voort.
Met het regelen van het verkeer
had de verkeerspolitie weliswaar da
handen vol, maar alles verliep uit»
stekend. Leden van de motorclub
„Zandvoort" verleenden hierbij o.m.
hun medcNverking.
De deelnemers aan deze sterrit,
ouders uit grote gezinnen, werden
door Burgemeester mr H. M. van Fe»
nema verwelkomd.
Kort na twee uur vertrok het me»
rendeel in de richting van Haarlem,
een ander gedeelte trok naar Mono»
.pole, waar de leider van deze rit, Pa»
ter W. Loop, de gemeentelijke auto»
ritciten, zowel als de automobilisten
dank bracht voor de medewerking
aan 'deze tocht verleend.
Hierna werd een revue aangeboden,
die met groot enthousiasme werd ont»
vangen.

.Wethouder Slagveld brengt eigen lijst uit
voor Gemeenteraadsverkiezingen
Zoals wij .in ons nuinmer van Vrijdag
meldden
i
werd' •wetjïouder S. Slagveld
niet op dé ' candfëatenlijst van de
C.H.U..geplaatst.'ï| - ; .
iWekte déze gang yan zaken reeds
enige v^wprideying;\jjtet_jnjnder ver»
rassehcf is de med'edeting «at wetKbü»
der Slagveld voor de aanstaande Ge»
meenteraadsverkiezingen zal uitku»
men met een eigen lijst.
Men masj aannemen dat deze wen»

ding niet is ontstaan zonder enige
hieraan voorafgaande wrijvingen in
de Ohr. 'Historische Unie.
De naam waaronder de nieuwe lijst
zal verschijnen is, zoals heden 'be=
kend is geworden, „Plaatselijk Ba»
lang". iDe carididaten staan als volgt
genoteerd:
1. S. Slagveld; 2. L. J., v. d.'Werff;
3.' J. H. van Keulen Sr.; 4. J. Kroon;
5. F. V. Redeker; 6. 'B. Bakker.

,/£efi
Illustratie: Bartje.
Krantencopie: Tekenaar.
Correctie: Red .
Wanneer ik, in kort bestek, een te»
rugblik werp op het amateurtoneel»
seizoen '52»'53, dan mag ik met
Breero uitroepen: „'t Is goed al wat
gedaan is!"
Wim Hildering opende het seizoen
met T. S. Elliot's „De Hangman".
Een heerlijk, stuk, een uitmuntende
vertolking, een kleine opmerking.
Wij begrijpen het dilemma waarvoor
de regisseur hier stond. De Hangman
is de enige van de spelers die niet ge»
hangen wordt. De keuze was moei»
lijk, want .niet in aanmerking komen
van deze rol betekende onherroepe»
lijk 'het einde, of, zich laten over»
schrijven naar een ander gezelschap.
•Maar waarom déze Hangman geko»
zcn? Hij bezat niets, maar dan ook
niets van hetgeen Elliot voorschrijft!
Integendeel, hij had er pleizier in.
Toen het doek viel en na twintig
minuten weer werd opgehaald om
ons in de gelegenheid te stellen de
spelers een welverdiende ovatie te
geven, verscheen alleen de Hang»
man.
'Hij nam kortaf ons applaus, de
bloemen voor de dames en de sigaren
voor de heren in ontvangst en ver»
dwcen, bijna bezwijkend onder deze
last, van het toneel.
Hier en daar is enig rumoer ont»
staan over het niet meer verschij»
ncn van de overige spelers, noch op
het toneel, noch in het dagelijks
.leven.
Dit lijkt mij echter niet billijk te»
genover hen, die uit het niet in aan»
merking komen voor deze rol de enig
juiste conclusie 'hebben getrokken en
hun lot, in dienst -van leden en dona»
teurs hebben aanvaard.
' Genoten heb ik ook van het door
Phoenix opgevoerde toneelstuk Chris»
topher 'Columbus. Wanneer het doek
opengaat, wordt een tot in de details
nagebootst schip uit de 15e eeuw het
toneel opgeduwd. 'Daar het vaartuig
het hele toneel in beslag neemt, moet
de debarkatie plaatsvinden langs de
zijde van het schip dat van het pu»
bliek staat afgekeerd.
Daardoor speelt het stuk zich voor»
namelijk achter het schip af.
Sommige bezoekers vonden dit
ronduit hinderlijk, anderen gingen
'kaarten, of dé geleide loonpolitiek

van de regering beschimpen.
Maar door de patrijsporten bleef
genoeg gaaf spel te bewonderen. .
Wanneer een van de spelers het
toneel moest verlaten, schermde hij
eenvoudig een der gaten in. de
scheepswand af en verdween ter»
stond.
Het voortdurend open en dicht
gaan van de patrijspoorten gaf een

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Echtpaar W. Terol-van Keulen
opent de rij der huwelijksfeesten in Zandvoort
In Zandvoort worden binnenkort ver»
schillende huwelijksfeesten gevierd
van echtparen die 50 jaar of langer
in de echt zijn verbonden..
Het eerste huwelijks jubileum vindt
plaats bij het echtpaar W. Terol»van
Keulen, waarbij wij dan ook het eerst
op be/oek zijn gegaan.
Vol trots liet Mevr. Terol»van Keulen
Zaterdagavond in de voorkamer 'van
haar woning aan de Da Costastraat
haar geschenken 'bekijken ter gele»
genhcid van haar 50»jarig huwelijks»
feest. Op 16 April 1903 werd name»
lijk ' te Zandvoort het huwelijk vol»
trokken tussen Willem Terol en
Aagje van Keulen, nu 72 en 71 jaar.
De huwelijksvoltrekking had tocnter»
tijd plaats in het Raadhuis, dat in de
Kerkstraat stond-.
Terol was in zijn jeugd als opper»
man werkzaam bij verschillende
Zandvoortse aannemers, maar al heel
kort na zijn huwelijk kwam hij in
dienst van de N.Z.'H.T.M. en wel in
de remise aan de Leidsevaart. Ver»
schillende werkzaamheden werden
door hem vervuld en achterecnvol*
gens was hij lijnwerker, poetser, ran»
geerder en ook wel wagenbestuurder.
Ongeveer 15 jaar geleden verloor,
hij bij een ongeval tijdens het „aan»
pikken" van twee tramwagens door
een onoplettendheid van een collega
de top van zijn rechterwijsvinger. Na
34 jaar trouwe dienst geniet Terol
thans van een klein pensioen.
Mevrouw Terol had even voor haar
huwelijk een. „dienstje" aangenomen,
maar toen Terol op eens met het hu»
welijksvoorstel kwam was dit meteen
haar laatste dienst!
Het echtpaar werd met 10 kinderen
gezegend, van wie nog zeven jongens
en l meisje in leven zijn. Het 'heeft
voorts 12 kleinkinderen en l achter»
kleinkind. Over het algemeen heeft
het echtpaar een goede gezondheid
genoten.
•Ebn'gr.ôte gebeurtenis in hun leven
is geweest het wegblijven van hun
oudste zoon, die op de Katwijk 103
.voer. Hij was reeds 11 weken op zee
toen een zeer zware storm losbrak en

zaal: „Waar denkt U aan wanneer U
dit decor ziet? U mag driemaal ra»
den".
„Een volksstuk", riep. ik.
„Hier", antwoordde de speler te»
leurgesteld en gooide een reep in
mijn schoot.
Een oude man naast mij schudde
zijn hoofd en fluisterde mij-toe:
„Dat zeggen wij altijd pas bij de
derde keer, ziet U".
Ik kon wel wegkruipen dat voelt U
wel.
Ik ben mij er van 'bewust velen in
dit beknopte overzicht niet te heb»
ben genoemd.
Korfcld, heb ik niet genoemd. Ik

Onze amateurs: van 1. naar r.: Bolcoen en Panckert;
van bov. naar ben.: PanckeH en Bolcoen.
enigszins vermoeiend maar toch wel
aardig effect.
In de pauze bood de voorzitter een
van de recensenten een sigaar aan.
• Toen deze het genotmiddel een
beetje aarzelend accepteerde, trok de
voorzitter de sigaar haastig terug.
„Ik zie het al", zei hij.
Aangenaam verrast werd ik bij een
uk van „Op Hoop van Zegen". Bij
stuk
de aanvang van het stuk vraagt een
van de spelers aan het'publiek in de

weet het, maar ik 'ben hem niet ver»
getcn. Zijn meesterlijk vertolkte val
in 'de orkestbak in Maart —, of was
het April, zal mij altijd1 bijblijven.
Als het kalf verdronken is dempt
men de put.
IDe bak is onlangs weggenomen.
Nog één opmerking: waarom treedt
Goenfangcr niet meer op?
'Wat is er tegen 'hem?
ALLES!
DE TEKENAAR.

daags hierna werd in een Haarlems
dagblad gemeld dat de 'boot verloren
was. gegaan. Elk vrij ogenblik van de
dag vertoefde man of vrouw in IJmui*
den, maar eerst na drie weken ver»
telde een opvarende van een andere
trawier, dat de Katwijk 103 nog kort
geleden door een schipper was ge»
zien. En ja, daags daarna kwam agent
Appel des nachts op de deur bonzen
met het verheugende nieuws, dat de
zoon na 14 weken gezond en wel in
IJmuiden was teruggekeerd!
En nu worden a.s. Donderdag in
intieme kring de bloemetjes eens goed
buiten gezet om het gouden huwe»
lijksfeest te vieren.
Van ons: hartelijke gelukwensen en
nog vele jaren samen!

Toneelavond N.R.V.
matig succes
Zaterdag 1.1 April jil. organiseerde
het consulaat van de Nederlandse
Reisvereniging voor een driekwart
gevulde zaal van 'Zomerlust een to»
neelavond waar de toneelgroep van
de N.-R.V. te Haarlem een. opvoering
gaf van „Het begon in een. Gracht",
een vrolijke geschiedenis in vier be»
drijven van Wim Dumont (v. d.
Berg). De regie .was in handen van
mevrouw 'Wijnekus.
Het is de geschiedenis .van Fredc»
rik Katoen, een verstokte vrijgezel»
boekhouder die na een al te vrolijke
avond in een sloot belandt, terwijl
zijn neef op hetzelfde moment de
dochter van een 'bekende vliegtuig»
fabrikant van de verdrinkingsdood
redt, als zij met haar auto in één
gracht rijdt. Vandaar dat het in een
gracht begon.
Door verschillende oorzaken wordt
oom voor de redder aangezien, waar»
tegen hij in de beginne heftig protes»
teert, maar wat hij zich later maar al
te graag laat aanleunen."
iHet, gegeven is aardig eri er zijn
ook wel grap.pigc situaties in ver»
werkt, maar daar Dumont het met
alle geweld over vier bedrijven heeft
willen uitsmeren, werd het tenslotte
een taaie substantie met veel herha»
lingen.
De medespelenden waren allen uit
Haarlem afkomstig en daarom zullen
we volstaan met hun toneelnamen te
noemen.
iBij deze toneelgroep doet zich het
eigenaardige voor dat ze beschikt
over enige zeer sterke spelers, 'terwijl
men zich van de rest afvraagt, wat
hen er eigenlijk toe beweegt om op
het toneel te gaan staan. Sommigen
worstelden vier bedrijven lang met
het opendoen der deuren.
De typering van Frederik Katoen
als de vermeende "redder, was uit»
stekend, vooral in het tweede be»
drijf was zijn uitbeelding zeer knap,
terwijl d'e dienstbode Grjetje leuk en
vlot gebracht werd. Bob van Geel
was een aardige jeune»premier en z'n
vriend Kees Miltenburg maakte zijn
opmerkingen als de vrouwenhater die
tenslotte toch voor de bijl ging, op
een droge, komische toon. Jammer,
dat hij hier en daar wat onduidelijk
sprak waardoor wel eens wat verlo»
ren ging.
.Willem Zorgvliet, rentenier . on
vriend van Frederik gaf in het eerste
bedrijf blijk wel te weten wat toneel»
spelen is, maar al spoedig gini! hij
door zijn succes zo volkomen over de
kop, dat hij er een pias van maakte,
vooral in het vierde bedrijf toen !•
door zijn kleding meer leek op een
aapjeskoetsier dan een welgesteld
man. Aan zulke mensen heeft de re*
gisseur doorgaans de handen vol en
ze zijn een aanfluiting voor het ama»
teurtoneel.
Van de overige dertien spelers wil»
len we nog noemen de beide vrien»
dinnen Melita en Hannie, die soms
wel aardige dingen deden maar toch
geen kans zagen zich aan een zekere
gefbrceerdheid te ontworstelen. En
de rest willen we dan maar met de
mantel der liefde bedekken.
•Binnenkort zal de .N.R.V. de laat»
stc filmavond geven van dit seizoen
en we menen te mogen opmerken dat
deze avonden meer in de lijn liggen
van de N.R.V. leden, dan een toneel»
avond, vooral als het gehalte maar
zo»zo is.
G.H.

Plaatsgenoot treedt op
voor de radio
Naar wij vernamen zal onze plaats»
genopt, de heer "Rudi Feenstra, pia»
nist in „Riche", hedenavond voor de
derde maal optreden voor .de K.R.O.
in een programma van „entertain»
ment"»muziek.
'
•'•'..

Geen geld of goederen af te
geven aan mijn echtgenote
J. Molenaar»Polak, daardoor
mij niets wordt vergoed.
A. MOLENAAR.

Winkelhuis m. woning
te koop gevraagd

de,

OPGERUIMD STAAT NETJES.
Ze zijn weer naar school, de liever*
Alléén percelen in ccntr. dorp komen in aanmcr*
djes en het zal voor een heleboel
Helmersstraat 38.
king. Door woningruil mooi buurhuis op g. st.
moeders een grote opluchting zijn ze
Eenvoudig NAAIWERK
in Zandvoort 'besohikb. Schrift, aanb. met uitv.
weer veilig opgeborgen te weten on*
(machine) aangeb. teg. stuk* Te koop gevraagd
omschrijving aan MAKELAAR S. SEVERIJNSE,
der het deskundig en alziend oog van
VOETBALVERENIGING
loon. Brieven no. 2904 bur.
Nieuwmarkt 28, Amsterdam=C.
VRIJ HUIS
een aantal meneren en juffrouwen,
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Zandv. Crt.
voor zelfbewoning. Brieven
die het tot hun dagelijks werk ma*
Zandvoort meeuwen verslaat H.B.C. Aangeb. mooie grijze
no. 2903 bureau Zandv. Crt.
ken, ons kroost vol te proppen met
allerlei
wijsheden.
Vooral voor de thuisclub was de wed* KINDERWAGEN, ƒ 30,-.
Koopt uw B E H A N G Wij hebben
ervoor te zorgen dat ze
strijd iH.B.C.sZandvoortmeeuwen, die Burg. Beeckmanstr. 42.
Donker massief
bij F. C. HEEMEIJER schone . neuzen, oren, nagels, voeten
j.l. Zondag ïn het Heemst. Sportpark
EIKEN BUFFET,
BIJVERDIENSTE
v. Ostadestraat 7 en zakdoeken hebben," aan hun de
werd gespeeld, van veel belang. H.B.
H. 200, br. 160, d. 50, zeer
HAARLEM
taak ze vertrouwd te maken met de
C. is namelijk in een felle strijd ge* Soc. Instelling vraagt Dm billijk aangeb. Emmaweg 8.
Papier
vanaf
55 cent.
avonturen van Aap, Noot, Mies en ze
wikkeld voor de onderste plaats en mes en Heren voor Propa*
Zaterdag
18
April,
8
uur
zelfs in de diepste duisternis zonder
spande zich tegen Zandvoortmeeu* gandawerk. Brieven ond. no.
NEDERL. COMEDIE
Café „De Kroon" de
NETTE WERKSTER gevr.
minste aarzeling Wymbritseradeel
wen tot 'het uiterste in om de punten 2902 bureau Zandv. Crt. v.
dag p.w. (Brederodestr.)
Iedere Woensdag speciale te laten aanwijzen.
te bemachtigen. In de eerste helft GEMEUBILEERD te huur Br.l no.
VIA
LISSABON
2906 bur. Zandv.Crt.
Al met al hebben ze zich best ge*
zag het er naar uit dat dit pogen gevr. voor 2 a 3 weken tuss.
MOSSELENAVOND amuseerd
in deze Paasvaca'ntie. Deze
met succes bekroond zou worden. De 26 Juli en 30 Aug. voor gez.
Zondag 19 April, 8 uur
Stationsstraat 11. Tel. 3075 reis stond het volklodderen van hek*
thuisclub nam de leiding en bedreigde met 3 kinderen. Br. onder Voor schrijfmach. werkz.*
NEDERL.
COMEDIE
Geopend tot 2 u. 's nachts. jes, muurtjes en stoepen op het pro*
het Zandvoorts doel nog verscheide* no. 2901 bur. Zandv. Crt.
h. gevr. NET PERSOON,
gramma.
ne malen. Zonder resultaat echter.
'n Moeilijk mens
liefst bekend met Engels,
Net als bij de negerstammen in
Zandvoortmeeuwen bracht de stand Gevr. Juli en Aug. 2 KAM. voor 4 ocht. of midd. p. wk.
GHRQMATIC MOND*
donker Afrika houden kinderen er
op 1*1 waarna de rust aanbrak.
en keuk.gebr, voor echtpaar Br. no. 2905 bur. Zandv.Crt. Dinsdag 21 April, 8 uur
HARMONICA te koop.
klaarblijkelijk ook een bepaalde tam*
Na de hervatting deed iH.B.C. nog m. docht. 7 jr., omg. tram
van Loon, Bilderdijkstr. 7
ROTTERD .TONEEL
tam op na, want als er in Zandvoort
herhaalde pogingen om het verloren of station. Br. m. prijs Mevr. Singer electr.
op de straten
wordt geklodderd, dan
terrein te herwinnen. Maar het bleek C. Velzeboer, Keizersgracht
BONAVENTURA
wordt er - in Amsterdam en waar*
naaimachines te huur
dat deze ploeg in de eerste helft te 505, Amsterdam.
Gertenbachs Drukkerij schijnlijk
over de hele wereld geklocl*
veel van zijn krachten had gevergd.
Pr.:"/ l,-tot ƒ 4,-(all.
Per week ƒ 5,—.
verzorgt al Uw"
derd.
Zandvoortmeeuwen nam het spel ge* CAFÉ OOMSTEE Per maand ƒ 17,50.
inbegr.). Voorverk. van*
Dat was vroeger al zo toen wij
heel in handen en al combinerend
Modemagazijn T. C. VAN af Donderd. v. 10=3 uur.
klein waren, al bedreven we toen
Iedere Vrijdag gekookte DER SCHELDE, Haltestr. 7. Tel. na. 12 uur. Coupons
volgde de ene aanval na de andere.
enige sporten als hoepelen, diabolo*
of gebakken mosselen
Spoedig werd het 1*2. HjB.C. bood
geldig.
Telef. 2807.
Telefoon 2135 Achterweg l en en knikkeren, die je nu practisch
goed tegenstand maar was niet meer Tot 1.30 uur geopend
niet meer ziet. Mogelijk is het toe*
in staat het offensief van Zandvoort»
nemende verkeer daar debet aan.
meeuwen tot staan te brengen. Met
Wij hoepelden ons naar een bood*
nog twee doelpunten van goed ge*
MELKERIJ
schap en knikkerden van school naar
halte bracht Zandvoortmeeuwen de
huis, deden ,uppies' en ,pik en span',
eindstand op 4*1 in zijn voordeel. Op*
al naar gelang de tijd het voorschreef.
merkelijk was dat in deze ontmoe*
Maar je had toch vast niet de moed
ting Zandvoortmeeuwen rustiger en
om in. knikkertijd aan te komen mat
met meer overleg speelde dan in en*
je tol of pp je stelten te verschijnen
kele voorgaande wedstrijden waarin
(ook Bulgaarse)
als het vliegeren geblazen was.
het er meer op aankwam.
Ongeveer negentig leerlingen van de de minste moeite.
Heerlijk, verfrissend en last not least
Voor een dergelijke inbreuk op de
De kampioenscandidaat Kennemers Beckenham
Technical School brach»
Zandivoortmeeuwen bleef in de gezond
straat*etiquette werd je gewoonweg
3 had tegen Zandvoortmeeuwen 2 ten hun Paasvacantie
te Zandvoort meerderheid, maar doordat de Bec* HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 uitgejouwd, totdat je rood„van nijd
veel tegenstand te overwinnen. Na»
en begrijpelijk dat uit het con* ken'hamse achterhoede
beter op el*
en schaamte met het gewraakte arti*
dat de Beverwijkers in de eerste helft door
tact een voetbalwedstrijd groeide. kaar ingespeeld1 raakte bleven voor*
kei in huis verdween.
de leiding hadden genomen volgde Zandvoortmeeuwen
met 8 lopig doelpunten uit.
Zo was het -vroeger, zo is het nu.
tot de rust een gelijkopgaande strijd junioren en drie verscheen
Na de hervatting kreeg van Ko* Geen nadelige gevolgen
adspiranten, die
In deze vacantie deed het krijtje
zonder meerdere doelpunten.
echter bijna stuk voor stuk een kop ningsbruggen de bal na een droog Een 2»jarig meisje speelde Zaterdags opgeld, liefst gekleurd, maar als het
•Na de 'hervatting, wind tegen spe* groter
schot
niet
klemvast
te
pakken
en
waren
dan
hun
Engelse
tegen*
lend werd Zandvoortm. 2 sterker en standers. De wedstrijd ving aan on* werkte hem onvoldoende weg. De En* middag met gebluste kalk, afkomstig niet anders was, kon een stuk dakpar.
dwong de bezoekers tot verdedigen.
uit een kuip van een werk aan de er ook mee door.
grote belangstelling, daar 'het pu* gelse reohtsbinnen maakte van zijn Vondellaan.
Wat deze affaire betrof lag mijn
Toch bleef succes niet uit want na 'n der
Zij wreef het in een van
kans
gebruik
en
verkleinde
de
ach*
bliek
van
Zandvoortmeeuwen
2*Ken*
goede combinatie werd de gelijkma* nemers 3 nog even nableef.
haar ogen en moest na door Dr van huis ongunstig.
terstand
tot
2*1.
Links woont Yvonnc, rechts Marij*
ker gescoord. Een kwartier voor het
geholpen te zijn, door een oogarts
Direct nadat scheidsrechter W.~ - De thuisclub zag het gevaar schijn* Es
einde moest de achterhoede van de Versteege
in (Haarlem behandeld worden. Het ke en daar tussenin als een soort Nie*
het
beginsignaal
gegeven
baar
in,
want
nadat
Koning
de
stand
bezoekers zwichten voor een prach* had bleek al dat de thuisclub met de op 3*1 had gebracht werd de score kind zal geen nadelige gevolgen on* mandsland is mijn stoep en daar ik
geen Yvonnes en Marijkes meer in de
tige kopbal (2*1). Tot drie minuten
zou gaan strijken. Na met de regelmaat van een klok op* dervinden.
klodderleeftijd bezit, was die stoep
voor het einde bleef deze stand ge* overwinning
enkele minuten hadden Koning en gevoerd, zonder dat Beckenham ook
dus neutraal terrein.
„
handhaafd'. Kennemers zag een laatste Keur
reeds voor een 2*0 voorsprong maar de minste kans had ^ehad om Aangehouden
Klodderde Yvonne bij Marijke, dan
pogen bekroond toen uit een doel* gezorgd
in een periode dat Becken* het Zandvoortmeeuwendoel in ge*
klodderde Marijke om de ' zaak in
worsteling toch nog de gelijkmaker ham nauwelijks
de middenlijn gepas* vaar te brengen. De Engelsen vochten Een 24*jarige ingezetene werd Zater* evenwicht te houden onmiddellijk bij
werd geboren.
dagnacht
omstreeks
half
twee
aange*
Eerst na een kwartier wel voor deze kans, maar zonder re*
Yvonne, wat het nodige getik bij de
Voorts kunnen we het 7e elftal ge* seerd 'had.
er enkele sporadische En*_ sultaat, zodat het einde met een 6*1 houden, daar hij onder invloed van diverse moeders en gekift bij de kin*
lukwensen met het behalen van het kwamen
,maar van Konings* overwinning voor Zandvoortmeeuwen sterke drank op> zijn motor het ver* ders opleverde.
kampioenschap. De laatste uitwed* gelse aanvallen
keer in gevaar b'racht. Hij werd inge*
— die zich voor „show" k%vam.
Was de kift bijgelegd, dan werd in
strijd, waarin het op aankwam, werd bruggen
sloten, doch in^de loop van de och* alle gemoedsrust verder geklodderd
J.G.B.
op overtuigende wijze met 5=2 gewon* moet hoeden — had hiermede niet
tend weer vrijgelaten.
in Niemandsland.
nen. Een goed besluit van dit elftal
£
Volgens de moderne psychologen
na een uitstekend seizoen. In de drie
moet je de drang tot dergelijke da».
Duinbrandjés
nu nog te spelen promotiewedstrijden
l Mei-viering te Zandvoort Zondagmiddag brak omstreeks half den niet verstoren. Waarschijnlijk is
zal blijken of het 7e elftal een klasse
Picasso ook begonnen op de stoep van
hoger zal komen.
De
tradionele l Meiviering zal in twee in de omgeving van de Zand* zijn buurvrouw.
Een genoegelijke wedstrijd speelde
Zandvoort
plaatsvinden
in
een
fees*
voortselaan
een
kleine
duinbrand-uit,
'Wie weet, misschien heb ik met
het jun. a*elftal tegen een Engels
telijke bijeenkomst in iMonopole on* maar ook Maandagmiddag omstreeks mijn emmers water en bezem een a.s.
jeugdelftal uit Beckenham. Zandv.m.
de leuze „Welvaart voor Nederland, l uur moest de brandweer uitrukken Pivonne of Pirijke in de kiem ge*
jun. bleek sterker te zijn en wist de* Ook de candidatenlijst van de V.V.D. Eenheid
voor Europa, Vrede voor de voor een duinbrand in 'de nabijheid smoord.
ze vriendschappelijke ontmoeting met is bekend gemaakt. Deze luidt:
mensheid".
van d'e Westerduinweg. Ongeveer
Neem het me maar niet kwalijk, er
6*1 te wannen.
De Meirede zal worden uitgespro* 300 m2 beplanting ging bij het laatste zijn nu eenmaal mensen die geen ge*
1. G. Tates
ken door de heer M. ter Borch, voor* brandje in vlammen, op. Omstreeks 4 voel hebben vóór Beeldende Kunsten.
2. Dr L. J. Breure
Uitslagen van Zondag 12 April:
zitter van de Alg. Bedrijfsgroepen uur moest voor de derde maal een
Al met al ben ik toch maar blij,
H.B.'C. l*Zandvoortm. l
1*4 3. E. Keur
Centrale te Amsterdam.
duinbrandje bij de Zandvoortselaan dat ze weer naar school zijn.
Zandvoortm. 2*Kennemers 3 2*2 4. Mevr. C. Stemler*Tjaden
Aan het programma werken voorts worden geblust.
En nu maar afwachten wat ze in
Ripperda 2*.Zandvoortm. 3
2»! 5. Jan de Jong
mee „De Stem des Volks", de Zand»
de volgende vacantie weer zullen uit*
Zandvoortm. 4*Terrasvogels 2 1*4 6. Joh. C. Jung Sr
voortse mondaccordeonver. „Excel*
braaien.
E.D.O. 8*Zandvoortm. 6
4*2 7. M. W. Schörn
sior" en Hetty Fontaine en Adri Kaan Amerikaanse economie kan
GELSKE DE NES.
Kennemers 9«!Zandvoortm. 7 2»5 8. J. H. Hermarij
met liedjes, voordracht enz.
•D.I.O. jun. a*Zandv.m. jun. b 5*2 9. H. de Jong .
gemakkelijk
omschakelen
Ook voor de kinderen zal het l
10. G. H. Pool Jr.
Meifeest niet ongemerkt voorbijgaan. op vredesproductie
Uitslagen van Zaterdag 11 April:
Des middags zal, eveneens in Mono*
Nog bijna twee jaar
'Zandvoortm. l*Vlug en Vaardig
pole, een film worden vertoond.
Sinclair Weeks, -de Amerikaanse mi*
(vriendschappelijk) 1*2 „Blauwe Tram"
Een onafhankelijk
nis
ter van 'Handel, heeft op een con*
Concordia l*Zandvoortm. 2
5*2
Treinverkeer stagneerde
gres
van
vooraanstaande
vertegen*
blad:
De leden wordt bekendgemaakt dat Het zou momenteel definitief vast*
•Zaterdagochtend werd omstreeks woord'igers van handel en industrie
morgen (Woensdag) de training niet staan - dat de tramlijn Amsterdam* kwart voor twaalven de brandweer verklaard, dat een vrije economie zo*
doorgaat. A.s. Vrijdag wordt echter Zandvoort per l Maart 1956 wordt gealarmeerd' voor een duinbrandje als die in de Verenigde Staten zich
opgeheven en wordt vervangen door langs de spoorbaan Zandvoorf*Haar» gemakkelijk aanpast aan de zich
iedereen weer verwacht.
een 'busdienst. In vorige publicaties
Er bleek een draad van de lei» voortdurend wijzigende " omstandig*
wezen wij reeds op de verkeerstech* iem.
ding gebroken te zijn, waardoor
dus weinig last zal onder*
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
nische moeilijkheden die o.i. aan een brand was ontstaan. De trein van heden
van het geheel of gedeeltelijk
Afd. handbal
busdienst over de Zandvoortselaan 11.43 uur kon nog naar 'Haarlem ver* vinden
wegvallen der oorlogsproductie, dat
vastzitten,
met
name
op
drukke
da»
Er is door de afdeling Technische
trekken, maar het herstel duurde het gevolg zou zijn van het intreden
• Verschijnt 2 x per week
Commissie op Zondag 20 Juni a.s. een gen in het seizoen en i.v.m. de ver* ruim twee uur. Onderwijl werd de ener meer stabiele internationale ver*
keersstromen
bij
evenementen
op
het
• Dus actueel
technische dag vastgesteld voorhand*
verbinding met de badplaats door houding.
balvaardigheidswedstrijden. Het is de circuit. De directie van de 'N.Z.H., autobussen onderhouden. iHet duin*
Intussen
heeft
de
Congrescommsi*
• Objectief*oritisch
bedoeling dat O.S.S. op deze dag goed waarmee wij hierover indertijd een •brandje kon snel worden geblust.
sie, belast met het opstellen van het
onderhoud
hadden,'erkende
dat
deze
• Vaste medewerkers
vertegenwoordigd is.
„Economisch Rapport", er reeds de
verkeersproblemen ' inderdaad niet Feestavond
aandacht
op
gevfestigd
dat
een
even*
Wordt gelezen door het groot*
eenvoudig waren. In ieder geval heeft
tuele wapenstilstand in Korea slechts
ste deel van het Zandvoortse
men dus nog bijna twee jaar respijt De .Zandvoortse Korfbal Club orga» van
KORFBAL
geringe
invloed
zal
zijn
op
publiek.
een soepele verbinding tot in de* niseert a.s. 'Zaterdag in hotel Keur •de Amerikaanse. defensie*inspanning,
Het eerste twaalftal van. de Zand* om
voor te bereiden.
een feestavond, waarop ook de leden aangezien net gevaar voor verdere
voortse Korfbalclub moest Zondag tails
Ook door U?
Hetgeen, naar wij 'hopen, in elk op* van de speeltuinvereniging „Kinder» communistische " agressie nog aller*
wederom met een nederlaag genoe* zicht
vreugd" worden verwacht.
moge gelukken.
gen nemen. Thans werd het met 6*1
.Zo
niet:
minst geweken is. Wiat overigens de
door Oosterkwartier 5 verslagen.
militaire uitgaven voor de strijd in
Laatste Dansavond
Abonneer U dan -NU!
Korea betreft, deze zijn in vergelij*
Op Zondag 26 April wordt door de king met 'het Amerikaanse nationale
De Zandvoortse Courant,
VOORJAARSRIT
speeltuinvereniging ,,'Kindervreugd" product wel bijzonder gering te noe*
Achter weg-l * telef. 2135
De motorclub „Zandvoort" organi*
telefoonnummers voor de rijpere jeugd' de laatste dans* men. De oorlog in Korea vergt mo*
avond in hotel Keur georganiseerd. menteel jaarlijks'4 a 5 milliard dollar,
seert a.s. Zondag een voorjaarsrit
en adressen
terwijl het bruto nationaal product
over een traject van ongeveer 175 km
op circa 360 milliard dollar gesteld
over goed begaanbare wegen.
Zij hadden dorst
2000 Brandmelding
worden, aldus de Amerikaanse
Door de politie te Heemstede werden kan
2403 Commandant Brandweer
Informatiedienst.
acht
jongens
van
10
a
11
jaar
aangc*
3043,
3044
Politie
BRIDGEN
2100 Politie (alleen v. noodgevallen) 'houden, die bij een winkelier een aan*
Monopole
De standen in de kopgroepen van de 2345 Gem. Secretarie
tal lege limonadeflesjes kwamen ver*
Zandvoortse Bridgeclub luiden na de 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la zilveren. Uit een onderzoek bleek dat
Dinsdag
14
April
8 uw: film „Paula".
4e wedstrijd van de 5e competitie:
2262 Informatiebureau Vreemdelin- deze knapen de flesjes uit de Toko TAFELTENNIS
Woensdag
15
April
S uur: idem.
A*lijn: L Dames Fabel*Polak 217.60%;
genverkeer, Kiosk Baadhuisplein aan de Zeeweg hadden ontvreemd, Op 22 April nemen drie politiebe* Donderdag 16 Apr.: Toneeluitvoering
2. Dames v. Dartelen*Hagen 212.51%; 2887 Stoomwasserij „Hollandia",
hoewel anderen de jongens nog voor am'bten deel aan de kampioenschap*
door „Op Hoop van Zegen".
3. Fam. van Eokelt 199.72%.
fiinstrijkerij, J. H. G. Weenink, waren geweest, daar volgens de eige* pen tafeltennis van het district West. Vrijdag 17 Apr.; idem.
naar wel ongeveer 70 flesjes waren
B--/i/n; 1. iFam. Spoelder 227.05%; 2.
Pafcveldstraat 30 a
Dames Versteege 221.82% en 3. Hm. 2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse- verdwenen.
K.J.C. „NOORD"
Brugman*Pachter 208.93%.
Stadsschouwburg, Haarlem
laan 7
Donderdag
j.l. speelde genoemde ver*
Goed afgelopen
Cilijn; 1. Mevr. MeesmansHr. Agste* 3135 Zandvoortse Courant, Gerteneniging zijn tweede ronde voor het Zaterdag 18 April 8 uur: Nederl. Co*
ribbe 254.86%; 2. Hrn. Penaat*Reijer
bachs Drukkerij, Achterweg l
Tijdens de autosprints van de RAC* kampioenschap van deze maand. Van
medie met „Via Lissabon''.
223.11%; 3. Dames Keur*v. d. Maat 2424 Autobedrijven „Rinko"
West is Zaterdagmiddag op 'het cir* de vier koplopers van verleden week
202.68%.
Oranjestraat en Stationsplein
cuit de Volkswagen van de heer R. zijn er twee afgevallen. Da stand Zondag 19 April 8 uur: Nederl. Co*
medie met ,,'n Moeilijk mens".
uit Amsterdam gekanteld. Persoon* ,luidt momenteel: 1. J. Molenaar, 2.
DWi/n: 1. Fam. Baarda 230.76%; 2. Da* 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Toliensstraat 47. lijke ongevallen bleven uit. De wagen H. Laulier, 3. P. Castien, 4. Jb. Ko* Dinsdag 21 lApril 8 uur: Rotterdams
mes Lansdorp»Suurland 219.12%^; 3.
2254 Slijterij Lefferts, Zeestraat 44
Dames Draijer»Kappelhof 217.19%.
werd vrij ernstig beschadigd.
ning.
Toneel met „Bonaventura".
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heeft zijn candidaten
Welnu, de candidatenlijsten voor de
verkiezingen van een gemeenteraad in
Zandvoort zijn nu dan alle 'bekend.
Elders in dit nummer kunt U de can*
didatcn vinden. Het zijn er, de zevcn_
lijsten bij elkaar genomen, 72.
Het feit op zichzelf dat 'de eerste
fase van de ' verkiczings=voorbercidingen in onze gemeente voorbij is,
lijkt ons reden om er even bij stil te
staan. Dit zou betrekkelijk geen zin
hebben wanneer het hier gesteld was
als in enkele gemeenten van ons land,
waar slechts één lijst werd ingeleverd
en waar verkiezingen als zodanig dus
een vrij overbodige bezigheid zijn.
Indien men zo hier en daar het ooite luisteren legt, dan krijgt men de
indruk dat de Zandvoortse Gemeen»
teraad na de komende verkiezingen
niet 15 zetels zal tellen, maar een
stuk of wat meer.
Bij vrijwel iedere partij heerst na»
melijk een niet te verwaarlozen opti»
inisme ten aanzien van het vestigen,
respectievelijk behouden van één of
meer zetels, maar speciaal met be»
trekking tot het uitbreiden van het
zetelaantal.
Welnu, dit kan nooit kwaad, dunkt
ons.
Wij persoonlijk zijn van mening dat
de politieke structuur van Zandvoort
/o voortdurend aan het veranderen
is en met name dat dit de laatste ja»
ren in zo sterke mate heeft plaatsge»
vonden, dat een aan enige waar»
schijnlijkheid grenzende voorspelling
juist momenteel bijzonder moeilijk
te geven valt.
De gemeente heeft zich sinds de
laatste verkiezingen met enige dui»
zenden inwoners uitgebreid en het is
niet moeilijk in te zien dat juist op
deze onberekenbare factor in niet ge»
ringe mate door diverse partijen ge»
yinspeeld wordt, wanneer er sprake
is van uitbreiding van het zetelaan»
tal.
Hoe is het verder gesteld met dé'
politieke en religieuse verschuivingen
die in een- dergelijke periode plaats
vinden? Zullen factoren die b.v. bij
de landelijke verkiezingen een rol
hebben gespeeld, ook 'bij de verkie»
zingen voor een gemeenteraad van
belang zijn? Het ligt voor de hand
om deze vraag bevestigend te beant»
woorden. Terecht voor een deel.
Maar al te veel waarde moet men
aan een dergelijk antwoord ook weer
niet hechten, want de verkiezingen in
een gemeente — en zeker in een klei»
ne gemeente zoals Zandvoort —
worden niet zelden beheerst door
uiterst persoonlijke factoren. Men
stemt veelal op de persoon die men
kent, van wie men iets verwacht, al
blijft er natuurlijk een belangrijk
percentage stemmers, dat zijn poli»
tieke of religieuse principes niet zal
verloochenen uit overwegingen van
meer persoonlijke aard.
Maar goed, de democratie, ook de
gemeentelijke democratie, laat vele
mogelijkheden open. Deze mogelijk»
heden vormen een zo samengesteld
geheel, dat er, zoals gezegd, ook voor
de beste kenner van de plaatselijke
verhoudingen betrekkelijk geen peil
op te trekken valt, althans niet an»
ders dan in zeer globale zin.
Dit brengt dan ook het element
van spanning — we zouden haast
/eggen van sport — in de verkiezin»
gen, speciaal voor hen wie de ge»
meen'telijlke ibelangen *aan het 'hart
liggen. En al geniet Zandvoort dan
de reputatie dat het politieke leven
er niet al te krachtig ontwikkeld is,
wij geloven dat er niettemin velen
/ijn die de uitslagen met interesse en
zelfs niet zonder grote nieuwsgierig»
hei'd tegemoet zullen zien. Wij zou»
den ons tenminste zonder meer on»
der dezulken willen rekenen, al kan
men natuurlijk aanvoeren dat nieuws»
gierigheid hier een onderdeel van het
vak 'vormt.
Wanneer wij de lijsten, zoals de/.c
ter secretarie zijn ingeleverd, onder
de loupe of gewoon maar onder het
blote oog nemen, dan treft het de»
genen die geleerd hebben tot tien te
tellen, en dat zijn er waarschijnlijk
nog velen, 'dat het aantal lijsten in
vergelijking met de vorige verkiezin»
gen met één is uitgebreid. Dat is dan
de lijst van wethouder Slagveld, mo»
mcnteel nog vertegenwoordiger van
de Christelijk Protestantse groep in
de Raad, die onder de naam „Plaat»
selijk Belang" een aantal candidaten
ter tafel bracht. Opvallend is 'het dat
twee van deze zes candidaten resp.
voorzitter en secretaris van de Mo»
torclub Zandvoort zijn. Verder vraagt
men zich natuurlijk af wat 'het ver»
schil tussen deze partij „Plaatselijk
Belang" en de reeds bestaande, me L
twee zetels in de Raad vertegenwoor»
digde, partij „Algemeen Zandvoorts
Belang" kan zijn.
En wanneer er geen principieel ver»
schil bestaat, dan vraagt men zich
weer af waarom er een partij ,,'Plaat»

45 jaar
Zandvoortse Handelsvereniging
Nog steeds groeit de georganiseerde middenstand
Dinsdagavond 21 April zal door de
Zandvoortse' Handelsvereniging een
feestavond voor de leden worden ge»
organiseerd in verband met het 45°=
jarig bestaan van de/e Middcnstands»
organisatie.
De eigenlijke jubilcum»datum valt
op l Mei. Immers op die dag van
het jaar 1908 werd op initiatief van
de heren Bakels, Brokmeier, 'Rinkel
en Schaap een vereniging opgericht
die in de eerste plaats ten doel had
om de enorme onderlinge concurrent
tie, die destijds heerste, in betere ba*
nen te leiden. Dit was op zichzelf al
geen eenvoudige taak.
Maar langzamerhand ging de orga»
nisatie zich bezig houden, niet alleen
met 'kwesties die de winkeliers in di»
rectc zin betroffen, maar de Bad»
plaats in het algemeen raakten. Van»
af 'het jaar 1914 'krijgt' de organisatie
grotere invloed. De jaren 1930=1939
betekenden, uiteraard, door de toen
heersende malaise op alle gebieden
die maar met handel" te maken had»
den, ook een dieptepunt voor de Z.
H.V. Tijdens de oorlog werd de ver»
eniging, zoals zo vele, ontbonden.
Doch enkele maanden na de bevrij»
ding was de heroprichting reeds een
feit. In October 1945 telde men weer
30 leden, in 1948, bij het veertigjarig
jubileum, was dit aantal 163. Momcn»
teel is een ledenaantal van 216 be»
reikt, waaruit moge blijken dat de
Zandv. Handels Vereniging steeds
meer het vertrouwen van de indivi»
duele winkeliers en "middenstanders
in. het algemeen gaat genieten. Het
vertrouwen namelijk" dat de vereni»
ging de belangen van de winkeliers
gezamenlijk en afzonderlijk zal en
kan behartigen.

de
Hoe weinig binnen:
landse politieke han:
delingen door hun
verregaande impopu:
lariteit in het buiten*
land worden beïn:
vloed, blijkt wel uit
de verkiezingen in Zuid:Afrika.
Malan immers, door zijn rassenpo:
litiek met name hier in het Westen
als een weinig geziene figuur be:
schouwd, zal naar het zich laat aan:
zien nog aanmerkelijk steviger op
het regeringspaard komen te zitten
dan tot nu toe het geval was.

Zondagsregeling, zoals die voor de
badplaats met betrekking tot liet
openhouden van de winkels bestaat,
een van de 'belangrijke-rssultaten is
die de georganiseerde winkeliers heb»
hen geboekt.
Maar men wil nog meer. Men
tracht de omstandigheden voor de nc=
ringdocndcn uiteraard zo gunstig mo»
gelijk te maken en de voorstellingen
die men hiervan heeft ten aanzien
neger: en naturellenprobleem
van de propaganda voor 'het vrcem» in Het
wordt niet ten onrech:
delingenverkeer stroken niet altijd te Zuid:Afrika
een van de'-meest klemmende
met de werkelijkheid, zoals die zich en als
beklemmende vraagstukken in de
momenteel aan de handelclrijvendcn wereld
genoemd. Van buiten af heeft
in de badplaats voordoet.
verschillende keren getracht om
IDit is dan ook de reden dat de men
kwestie te benaderen langs de
verhouding tussen dé Middenstand deze
of meer officiële wegen van de
en de stichting Touring Zandvoort min
U.N.O., hetgeen tot delicate en on:
koeltjes — om g3cn ander woord te frisse
complicaties aanleiding heeft
be/igen — mag worden genoemd.
'
Toch is het samengaan tussen een gegeven.
De stem van het wereldgeweten
semi»gemeentelijke instelling als de wordt
een dergelijk probleemge:
Touring en de Middenstand, naar on» bied nuineenmaal
niet zonder de nodi:
ze mening en zeker pok naar de me» ge storingen ontvangen.
ning van vele winkeliers de aangewc»
Het vraagstuk in Zuid:Afrika ligt
zcn weg, om4at men dan alle facili»
teiten en belangen kan combineren.
De deur tussen de twee lichamen
is nog niet definitief dicht en we
grijpen gaarne de gelegenheid aan om van Zandvoort een aantrekkelijk ka»
de wens uit te spreken dat men el» raktcr dienen te geven.
Kortom, wanneer men het geheel
kaar alsnog, tot ieders genoegen, zal
van initiatieven en reeds bereikte rc=
kunnen vinden.
Wij hebben nog even geïnformeerd sultaten overziet, dan kan men con»
naar 'het al of niet loslaten van de cluderen dat de Zandvoortse Han»
plannen voor een winkelweek in dit dels Vereniging een vereniging is die
jaar, dit jubileumjaar nog wel. Maar een grote activiteit ontwikkelt. De
het lijkt er inderdaad op dat er in toekomst wordt door de Z.'H.V. dan
deze richting het 'komend seizoen ook met vertrouwen tegemoet ge/ien.
Wij willen niet nalaten om deze
niets zal worden gedaan. De oorzaak
'hiervan, moet worden gezocht in de organisatie, die het merendeel van de
verscherpte toepassing van de loterij» plaatselijke middenstanders in zijn
wet, waardoor men niet in staat is gelederen telt, te feliciteren met dit
om een attractieve actie op touw te jubileum en haar succes te wensen
met haar verdere cwerk in het belang
zetten.
Wel zal, zoals men weet, grote aan» van hen, die hun,'bestaan vinden in
Veel gedaan 'dacht
worden besteed aan de ver» de economische .mogelijkheden die
Indien de jaren -diefde ZJi.V. reeds lichting die althans de .hoofdstraten Zandvoort biedt. J"
weer scheiden van zijn veertigjarig
jubileum onder de loupe worden ge»
nomen, dan kan men zeggen dat be=
halve een forse groei van het leden»
aantal, ook andere veranderingen ten
goede de aandacht trekken.
•De laatste jaren is bijvoorbeeld
werkzaam een contactcommissie uit
Twee:daags lach:congres van „Op Hoop van Zegen"!
de vereniging die speciale problemen
en wensen met de Burgemeester be»
spreekt en naar men ons mededeelde
Klucht in 3 bedrijven door Joh. voelt voor een verbintenis met de
zijn deze contacten vruchtbaar.
millionairsstelg.
Blaaser Sr en Jr.
Voorts is opgericht op initiatief
Wel, die huisknecht duikt naar be»
Medespelenden: Riek Bos»van Ko»
van voorzitter M. Weber een over» nmgsbruggen, Jo Bisenberger-Krom» neden. Hij is wel niet op z'n achter»
kocpelingsbestuur van de diverse hout, Leen Paap, A. Kromhout, Piet hoofd gevallen en daarom zorgt hij
plaatselijke middens tandsverenigin» Herfst, Bertus Groot, Puck Cohen» er voor betrekkelijk goed terecht te
gen, waarin dus zitting hebben de v.d. Pijl, Jan Bos, Jans 'v.Duijn»Schilp» komen. O ja, hij duikt echter niet na»
R.K. Middcnstandsver. „De Hanze", zand, Arie Paap, Arie Herfst (verv. dat hij zijn patroon beleefd voorrang
de Bond van kasteleins „Ons Be» door J. Lubbers), Ans v. Turenhout, (op de trap) heeft gegeven. Dit was
lang" en verder de Vereniging van de Ciska Lammers, Joop Bisenbcrger en niet de bedoeling van het dochterke,
strandpachters.
maar 't een en ander had tot gevolg
v.d. Moolen.
De samenwerking tussen deze ver» Wim Keuze=commissie
van ,.Op Hoop dat „paps" het hele stuk door mank
enigingen kan men zeker goed noe» vanDeZegen''
is 'bij de keuze van het loopt.
men.
Het diner loopt niét in de soep en
sluitstuk van het seizoen blijkbaar
In dit verband mag men misschien van de gedachte uitgegaan dat lachen toch wél. Dat wil zeggen: de listige
opmerken dat percentsgewijze ge» ge/.ond is. „Drie is te veel" is een toeleg mislukt, maar de inderhaast
sproken Zandvoort één van de ge» klucht, die wel op zeer nadrukkelijke opgetrommelde vervanger van de tij»
meenten is waar de organisatie van wijze aan zijn doel beantwoordt. Drie delijk uitgeschakelde huisknecht zorgt
de middenstanders de grootste vor» uren bijna een aaneenschakkeling van er voor dat het etentje niet zonder
men heeft aangenomen.
zotte situaties, zonder dat dit het pu» schokken verloopt. De lieftallige Oma
Van recente datum is het spaar» bliek verveelt of moe maakt, (of dit van de rijke jongeling krijgt zelfs een
systeem, waardoor voor de klant een laatste zou van het lachen moeten niet onaanzienlijke hoeveelheid ver»
mogelijkheid is geopend om bij de komen!) is een prestatie, die wel even micelli in hcur grijze haren.
winkelier zegeltjes te betrekken, en
Uiteindelijk krijgen ze elkaar toch,
mag worden.
zodoende een bedrag te beleggen voor opgetekend
uitvoering, die Donderdagavond maar hóe dat kunt U vanavond in
inkopen die men later doet. 'Hoewol in De
Monopole gegeven werd, zou mis» Monopole nog zien.
dit systeem nog niet zo algemeen is, schien
•De (jarige) regisseur, die nog een
verbetering vatbaar zijn,
kan men toch reeds duidelijk waar» door hetvoor
corrigeren van enkele hape» kleine rol overnam, mag tevreden zijn
nemen dat, het met succes wordt ringen,
in, maar 't zou onbillijk zijn de over de indruk, die O.H.v.Z. achter
toegepast.
vlot»spelende ploeg van O.H.v.Z. laat na afloop van dit seizoen.
Men kan zeggen dat de gunstige haar
Een speciaal woord van hulde nog
rechtmatige hulde te onthouden.
Het is altijd prettig te zien dat een voor de routine»verradende oplossing
klucht, die kennelijk aanstuurt op van het „fauteuilsincidentje" in het
100 pet vermaak, niet gechargeerd ge» eerste bedrijf. Inderdaad, een kind
selijk Belang" in een tijdsperiode van bracht wordt. Dit was 'hier 'het geval. kan de was doen. Maar kom es op
enkele dagen uit de grond werd ge» In geen enkele uitbeelding van welke de gedachte om een defect meubel»
typering ook kon men een der mede» stuk van het toneel te slepen, zonder
stampt.
Insiders zullen hier nu glimlachen. spelendcn verwijten dat hij of zij een dat dit in je tekstboekje staat!
Maar wij zijn geen insiders, wij ver» snel revue»succes beoogde. Dat men
De voorzitter, Joop Bisenbcrger,
eenzelvigen ons hier gaarne met het (zelfs in dit volkomen gezond»dwazc sprak na afloop de heer Lubbers toe,
publiek dat, peinzend gebogen over stuk) een zekere beheerstheid aan de
het stembiljet, 'het verschil tussen dag legde, kwam m.i. de opvoering gaf hem waarderende woorden en een
Algemeen Zandvoorts en Plaatselijk direct ten goede. Deze juiste spel» presentje voor z'n verjaardag en deed
opvatting pleit trouwens 'voor de de zieke mevrouw Lubbers een mooie
zal moeten vinden.
Ook hier zien we weer hoe ver de goede ploeg»discipline. "Want het suc» azclea toekomen.
democratie ons voeren kan, ook al ces, dat „Drie is te veel" Donderdag»
Voor 't overige: een eenvoudige
zouden we veel en misschien wel al» avond oogstte is niet het succes van
les geven wanneer men ons hem pro» één of twee of drie, doch van alle handdruk: — Bedankt, dames en hè»
vijftien! En dat is geen kleinigheid.
beerde af te nemen.
ren! Zo was 't: — Bedankt, O.H.v.Z.,
De geschiedenis begint al direct het sluitstuk was af!
•Verder kan men dan zeggen dat
zich bij de vorming van de candida» met een min of meer verrassend ver»
H.W.
tenlijsten geen bijzon'dere schokken zoek dat de dochter van een advo»
caat
de
huisknecht
doet:
—
Duik
jij
hebben voorgedaan, al is hier en daar
een verrassing uit de bus gekomen, es even met je hoofd naar beneden
zoals b.v. bij de samenstelling van de van de trap....! Het meiske was dan Gunning
ook ten einde raad, anders zou ze na»
V.V.D. lijst.
De eerste fase van de verkiezings» tuurlijk zo iets niet vragen aan de Burgemeester en Wethouders heb»
'besognes is afgelopen. Er zullen er correcte huis»bedicnde. Zij wilde n.l. ben het herbouwen van de 3 geheel
andere volgen, belangrijkere wellicht. het diner „in de soep laten lopen" weggeslagen en het herstellen van 2
Tegen die tijd zullen wij nog wel dat ter ere van haar en het zoontje beschadigde tolietgebouwtjes op het
enige aandacht wijden aan deze, hoc van een steenrijke Amerikaan ten strandtentenkamp, opgedragen aan
dan ook, voor de verdere gang van huize van de familie Gravesande (de de laagste inschrijver, de aannemer
zaken in Zandvoort belangrijke aan» advocaat) gegeven wordt. Het is nu C. Keur, alhier, voor liet bedrag van
dus duidelijk dat het meiske niets zijn inschrijving ad ƒ 12.016,—.
gelegenheid.

te. v&e-l"

daarom zo min of meer uitzichtloos,
omdat de blanken er een enorme
minderheid vormen in vergelijking
met de negers en kleurlingen. Een
minderheid die dus op alle mogelijke
wijzen tracht om het overwicht te
behouden. Een van de middelen daar-,
toe is de inmiddels — men mag
haast wel zeggen — berucht gewor:
den .Apartheidspolitiek' van Malan.
En kennelijk heeft het stemgerechtig:
de deel van de bevolking zijn instem:
ming gegeven aan deze politiek.
Het is in zekere zin een gemakke:
lijk gebaar om de middelen die de
blanken toepassen om zich de nume:
rieke overmacht van de gekleurde be:
volhing van het lijf te houden met
één slag te veroordelen. Zedelijk ge:
sproken zal men moeilijk anders kun:
nen.
Indien men echter bedenkt hoezeer
deze maatregelen op het zelfbehoud
gericht zijn, zonder meer, dan wordt
een en ander, zij het niet verdedig:
baar, toch wel begrijpelijk. Niettemin
zal een dergelijk probleem als hier
aan de orde is en waar millioenen:
massa's bij betrokken zijn toch waar:
schijnlijk niet zonder ernstige verwik:
kelingen een schijn van een oplossing
kunnen verkrijgen.

Ouden van Dagen werd
Oud-Zandvoortse avond
aangeboden
Zeker ruim tweehonderd Zandvoort»
se oudjes waren 'Dinsdagavond in
„Zomerlust" aanwezig toen het co»
mité voor ouden van dagen hen daar
een avond aanbood.
De heer Joh. C. Jung Sr. sprak het
welkomstwoord en zei o.m. dat hij
op een spoedige beterschap van de
secretaris, de heer 'D. van Noort, re»
kende. -Vervolgens feliciteerde hij
drie bruidsparen, namelijk de fami»
lies Paap (50 jaar), Terol (50 jaar)
en.Halderman (60-jaar.)- van harte,
om "hierna aan elk bruidspaar een
grote taart aan te bieden. Later werd
nog de familie van .Fenema door hem
toegesproken in verband met het ko»
peren huwelijksfeest op 28 April a.s.
•Mej. B. Bakels vertoonde interes»
santé plaatjes over oud=Zandvoort,
terwijl de leden van de buurtvereni»
ging „De Wurf" een herhaling gaven
van de schetsjes ^,In het winkeltje
van Jaepie'' en „De trouwdag".
The Northsea Ranchers zorgden
voor en na de pauze voor de muzi»
kale medewerking en alras zongen
allen de bekende liedjes mede.
Na afloop dankte de heer Jung de
buurtvereniging nog voor de koste»
lijke medewerking en bood mej. Ba»
kels een ruiker bloemen aan. Om half
twaalf togen allen — de mannen nog
met een sigaartje — tevreden huis»
waarts.

Gevarieerd programma van
Zandvoorts Mannenkoor
Op Maandag 20 April a.s. zal het
Zandvoorts Mannenkoor een concert
geven in het Patronaatsgebouw aan
de Grote Krocht onder leiding van
haar dirigent de heer Hans de Jong.
Uitgevoerd zullen worden zeer ge»
varieerde
mannenkoorcomposities,
o.a. van de componisten Josquin des
Pres (15e eeuw), 'Riga, Alph. Vran»
ken en onze plaatsgenoot de 'heer
Bonset. De heer Hans de Jong zal
tevens zijn medewerking verlenen
door 'het uitvoeren van enige solo»
werken voor piano o.a. van Bach,
Schubert en Beethoven. Verdere me»
dewerking aan deze avond zal ver»
lecn'd worden door de declamatrice
mevr. Riek BonseMTorst.

Intree-prediking Ds Saraber
te Voorschoten
Naar wij vernemen zal 'Ds E. Sara»
ber Jr. op 31 Mei zijn intree»prcdi»
king houden te Voorschoten.
De scheidende predikant zal zijn
afscheidsdienst te Zandvoort leiden
Ie Pinksterdag des avondb.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
April
berijdbaar
19 7.42 14.30 20.12 3.- 11.30»18.00
20 8.39 15.30 21.09 4.- 12.30=19.00
21 9.38 16.30 22.14 5.- 13.30»20.00
22 10.45 17.30 23.19 6.30 14.30»21.00
23 11.52 19.
.- -.- 16..00»22.00
24 0.20 7.30 12.46 19.30 4.30»10.30
25 1.09 8.- 13.33 20.30 5.00»11.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Natuurbescherming
... .wel nodig....
Op 9 Januari werd in het raad:
huis een lezing gehouden die
ten doel had om in Zandvoort
interesse te wekken voor het
natuurbeschermingswerk.
.Dal dit niet overbodig was,
blijkt nog dagelijks uit het
groot aantal vernielingen dat
in het natuurgebied van Zand:
voort zowel als in de plantsoe:
nen plaats vindt.
Dit is niet alleen te belreu:
ren; het is doodzonde van de:
ze terreinen waar we uiterst
zuinig op moeten zijn.
In deze gemeente hebben
-zich slechts.... drie ingezete:
nen gemeld voor het natuurbe.
schermingswerk, hetgeen niet
bepaald een resultaat is om al
te trots op te zijn.
Bij de dienst der Publieke Wen
ken kan men zich telefonisch
zowel als schriftelijk opgeven
voor h".t natuurbescherming*:
werk. Indien het mogetijk is
om eens een enkele maal- een
duinwandeling te maken, kan
men tegelijk nuttig werk ver:
richten door een wakend oogje
te houden op het soms zo ver:
nielzuchtige publiek.

Gunstige wending
voor Zandvoort

l 5

l

Bi-

In de onteigeningskwestie, die reeds
geruime tijd hangende is tussen de
gemeenten, Zandvoort en Bloemen»
daal, is een voor Zandvoort zeer gun»
stige wending gekomen.
Zoals men -cich uit vorige publica»
ties wellic'ht zal herinneren betreft 't
hier een terrein ter weerszijden van
de Noordelijke boulevard dat welis»
waar binnen het Zandvoortse territo»
rium ligt, maar zich in eigendom van
de gemeente 'Bloemendaal bevindt.
Bij de pogingen die Zandvoort ge»
daan heeft om de stroken grond te
kopen heeft de gemeente Bloemen»
daal een bedrag van ongeveer vijf
maal de geschatte waarde gevraagd,
n.l. rond ƒ 200,000,-, hetgeen voor
Zandvoort een transactie uiteraard
volkomen onaanvaardbaar maakte.
Na vele onderhandelingen waarbii
Bloemendaal tot een bedrag van
j 150.000,— afdaalde, welke prijs
voor onze gemeente evenmin aan eni»
ge redelijkheid beantwoordde, 'heeft
Zandvoort een onteigeningsprocedu»
re aanhangig gemaakt. Door de recht
bank werd een neutrale commissie
benoemd voor het schatten van de
grond die een bedrag van rond
ƒ 35.000,— redelijk heeft geacht.
•De papieren zijn voor Zandvoort,
r-doordatjdit bedrag nog blijft onder.
het bod"dat Zandvoort aan Bloemen»
daal voor de grond heeft gedaan,'
"gunstig komen te liggen.
Verwacht mag worden dat deze
kwestie door de rechtbank nu binnen
niet al te lange tijd zal worden afge»
wikkeld'. De' betreffende grond zou
o.m. voor verbreding van de weg
worden gebruikt.
(Ingez. med.)
Voor" al uw spoedopdrachten

Hst echtpaar J. Paap-de Wid
Op Donderdag 23 April a.s. viert het
echtpaar Jacob 'Paap en Wilhelrnina
Cornelia de Wid zijn gouden huwc»
lijksfeest. Beide'n zijn te Zandvoort
geboren en zijn 72 en 70 jaar oud.
Ook dit bruidspaar trouwde in de
Kerkstraat en vervolgens in de Ned.
Herv. Kerk onder Ds Hulsman.
'Op vrij jeugdige leeftijd dus stap*
ten deze beide bekende figuren, in
het stakingsjaar (1903), in het 'huwe»
lijksbootje, weliswaar op een laag
loontje, maar toch voldoende om er
van rond te komen. Paap werkte in
de -wintermaanden als opperman,
maar zodra het voorjaar aanbrak
trad hij als kruier bij de Nederland*
se Spoorwegen in dienst en wel ge»
durende 57 jaar!"Tot zijn 71e jaar
was hij hier kruier en werd daarom
vorig jaar bij zijn afscheid nog ge»
huldigd, waarover wij indertijd uit»
voerig 'hebben geschreven.
,Het echtpaar is vier kinderen rijk
(drie zoons en een dochter) en heeft
zeven kleinkinderen. De drie zonen
zijn in het buitenland, namelijk in
NoordsAmerika en in Nieuw»Gui»
nea;
de dochter woont 'in onze
gemeente. Vier jaar geleden trokken
Paap en zijn vrouw naar Amerika
voor een paar maanden om hun kin»
deren en kleinkinderen op te zoe»
ken en vanzelfsprekend zijn zij nu
nog niet over deze reis van hun Ie»
ven uitgesproken.
Paap is geen uitgesproken vcreni»
gingsman 'geweest, hoewel hij jaren»
lang bestuurslid van de plaatselijke
afdeling van de Algemene Bouwai»
beidersbond is geweest. Vaa deze or»
ganisatie is hij reeds 36 jaar lid en
hij heeft in dit verband nog niet zo
lang geleden hiervoor een insigne en
een zilveren asbak ontvangen.
Mevrouw Paap" was vooral bij de
leden van de werkliedenvereniging
„Onderling Hulpbetoon" een beken»
de figuur. In 1921 werd van de?3 ver»
eniging de Vroiiwenafdeling opge*
ric'ht, welke zich hoofdzakelijk met
de ziekenhuisverplcging bezig hield.
De bruid werd eerst tot secretaresse
benoemd, maar op advies van wijlen

de heer Zwaan werd zij nog in het»
zelfde jaar tot voorzitster gekozen.
In November 1921 werd het eerste
vrouwelijke lid naar een ziekenhuis
.gezonden, maar velen volgden, en
van hen heeft Mevr. Paap nog alle
namen netjes in schriften opgeschre»
ven staan. Ruim twintig jaar bestond
de Vrouwenafdeling. Op 12 Januari
1942 werd de laatste zieke uitge/.un»
den en werden de vrouwen ,in de
mannenafdeling opgenomen. Ook het
batige saldo verdween in de grote
pot. Na de bevrijding kon „Onder»
ling Hulpbetoon" de afdeling „Ge»
zinshulp" van idit geld oprichten.
Mevrouw Paap had voor de oorlog
ook altijd de leiding bij de „bloem»
pjesdagen" van Onderling Hulpbe»
toon, waarop de collecten werden ge»
houden ter bestrijding van de tubcr»
culose.
Bruid en bruidegom genieten 1101'
een zeer goede gezondheid en dat is
heel wat waard. Wij hopen, dat ook
zij nog vele jaren in goede gezond»
heid samen mogen doorbrengen. En
verder: van harte gclukgewenst!

Het echtpaar
D. Halderman-van der Spek
Zondag 3 'Mei zal het in de van Os»
tadestraat 12 feest zijn, want dan is
het zestig jaar geleden dat Dirk Hal»
derman en Jacoba van der Spek te
Haarlem in de echt werden verenigd.
Hoewel dus niet uit 'Zandvoort af»
komstig, geniet het echtpaar Halder»
man hier een grote bekendheid. Ze
wonen hier dan ook al ongeveer 44
jaar.
De diamanten bruidegom en bruid
zijn beiden 82 jaar oud, maar de
laatste is zes weken ouder dan haar
man en is — zo vertelde ze tijden.;
ons gesprek — „dus de baas"!
Men moet bewondering voor haar
hebben, want zij doet nog geheel al»
leen het huishouden in haar woning
niet voor. twee personen maar voor
vier, want ook twee kleinkinderen
wonen
bij het echtpaar.
N r cgen kinderen kregen iHalder»

Knap óp die kale schutting met

Hoe zien de 7 lijsten er precies uit ?
.... 72 candidaten....
Direct na 9 uur zijn de candidaten»
lijsten voor de gemeenteraadsverkie»
zingen Dinsdagmorgen ter secretarie
ingeleverd. Het -"a'antal partijen was
met één gestegen', n.l. met de groep
van wethouder Slagveld, „Plaatselijk
Belang" genaamd.In totaal werd 72 personen candi»
daat gesteld. Zoals bekend zijn dit
keer 15 (thans 13)| zetels beschikbaar.
Hieronder laten wc de volledige
candidatenlijsten volgen:
Partij van de Arbeid: 1. A. Kerkman,
2. Mevr. A. M. Mol=van Bellen;
3. Ir P. G. van Kuijk; 4. F. W. Die»
mer; 5. Mr. H. M. Porrenga; 6. C.
Paap; 7. J. Koper; 8. 'D. van Duijn;
9. F. C Guiking; 10. Mej. G. Bokma;
11. L. H. Coh'en; 12. G. Schrader;
13. Mevr. L. Horeman»van der 'Moo»
len; 14. C. Hogen»Esch; 15. G. J. Teb»
benhof en 16. Mevr. M. Bos»Plug.

Partij): 1. W. van der Werfff 2. J. W.
Goscn; 3. 'K, C.-varr der Mije Pzn.;
4. E. J. 'Poster; "5. J. H. Stëctskamp;
6. Aug. van der Mije; 7. H. Hoeke»
ma; 8. Mr A. F. Bulthuis; 9. Jb. Mo»
lenaar en 10. S. Reitsma.
Algemeen Zandvoorts Belang: 1. M.
Weber; 2. Jb. Koning; 3. F. Mole»
naar; 4. H. L. fïildering; 5. Mevr. de
Wed. A. Blaauboer»Zwart; 6. J. Paap;
7. C. Schaap; 8. IH. M. Heidoorn; 9.
C. J. Steenken; 10. G. Jonkman; 11.
P. N. ter Wolbeek; 12. C. Blom; 13.
K. Troost en 14. J. Weber Azn.
Plaatselijk Belang: 1. S. Slagveld; 2.
L. J. van der Werff; 3. J. H. v. Keu»
len; 4. J. Kroon; 5. F. V. Redeker en
6. B. Bakker.
Over enkele weken zullen de lijst»
nummers worden bekendgemaakt.

De zomerzegels .zullen, evenals vorige
jaar onder auspeciën van de Vrou»
wen=Contact»Commissie, -weer • in Mei
en Juni worden verkocht in het post»
kantoor alhier en ze zullen huis aan
'huis worden aangeboden.
Tezamen met deze zomerzegels
zullen pVentbriefkaarten, worden uit»
gegeven.
De geringe toeslag komt ten goede
aan instellingen en verenigingen van
sociaal en cultureel nut, o.a. aan ver»
enigingen tot bestrijding van tuber»
culose, asthma bij kinderen, rheuma»
tiek; aan 'het Nationaal Fonds van
Bijzondere Noden, het Prins Bern»
hard Fonds enz.

Katholieke Volkspartij: 1. C. Slesjcrs;
2. J. L. C. Lindeman; 3. G. J. Kol; Zandvoortse
4. P. Th. Warmerdam; 5. J. v. Hon» Operette-Vereniging
schooten; 6. C. F. van den Belt; De Zandvoortse Operette Vereniging
7. W. M. Castien;,'8. F. 'M. van Deur» gaf
Dinsdagavond een uitvoering van
sen en 9. S. I. Kluijskens.
muziek, soli en koren van de operette
Volkspartij voor Vrijheid en Demo» „Nelly" voor de patiënten van het
cratie: 1. G. Tates; 2. L. J. Breure; sanatorium Brederodeduin te Sant*
3. E. Keur; 4. Mevr. Ohr. Stemler» poort. Het was uiteraard een verras»
Tjaden; 5. J. de f Jong; 6. Joh. C. sing dat de medewerkers in Zand»
.Tung Sr; 7. M. W. Schörn; 8. J. H. voorts costuum verschenen. Hun op»
Hermarij; 9. 'H. de Jong en 10. G. treden verwekte enthousiasme en
dankbaarheid.
H. Pool Jr.
Inmiddels is men in Zandvoort zelf
Communistische Partij: 1. J. Moll; 2. ook nog niet helemaal uitgepraat over
H. A. F. Blom; 3. M'evr. de Wed. P. deze voorstelling. Van verschillende
Tang»Kruk; 4. J. de Boer; 5. J. Kauf» zijden komen nog steeds verzoeken
mann en 6 Mevr. B. de BoersBas.
binnen om een derde uitvoering te
Prof. C/ir. Groep (C.H.U. en A.R. geven.
Het bijzonder karakter van deze
in Zandvoortse trant omgewerkte
operette zal hieraan natuurlijk niet
Ned. Christenvrouwenbond vreemd zijn.
Operette Vereniging overweegt
Vrijdag 24 April a.s. hoopt de af de» danDe ook
op Woensdagavond 29
ling Zandvoort van de N.C.V.B, haar April nog om
maandelijkse bijeenkomst te houden, Monopole. een uitvoering te geven in
in de Nieuwe Consistorie der Ned.
Naar men ons mededeelde zal dit
'Herv. Kerk. Ds A. K. Straatsma van echter
kunnen gebeuren wan»
's»Gravenhage zal dan spreken over: neer er alleen
een week voor de uitvoerings»
„Bij Luther thuis".
een vereist aantal kaarten zijn
Belangstellenden zijn hartelijk wel» datum
verkocht.
kom.

Duinbrand

Training gaat door

Haltestraat 39
Zandvoort - Tel. 2810
DE chemische wasserij
voor de betere kleding

Verkoop van Zomerzegels
1953 in Zandvoort
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gouden en. een diamanten

Posterijen op Koninginnedag

Op 30 April a.s., de verjaardag van
Stond aanvankelijk niet vast of op H.M. de Koningin, zal de postdienst
Zaterdag 18 April de derde trainings» als volgt worden uitgevoerd:
dag voor motorrenners op het Cir»
In het gehele land zal één brief»
cuit van Zandvoort zou kunnen wor» postbestelling worden uitgevoerd;
den gehouden in verband met her»
De expeditie wordt in het algemeen
stelwerkzaamhedcn aan het wegdek slechts uitgevoerd voor zover zulks
van het Circuit, thans kan -worden voor de aanvoer van de correspon»
medegedeeld, dat de training a.s. Za= dcntie voor de postbestelling op die
terdag zal doorgaan. Het laat zich dag nodig is;
>
Hond door trein overreden aanzien, dat er, zo kort voor de ko» De nachtposttreincn zullen in de
van 30 April op l Mei a.s. niet
Woensdagochtend werd een zwarte mende races, druk geoefend zal wor» nacht
rijden.
poedej ter hoogte van 'de muur door den.
de trein van 9.43 uur overreden. Daar
(Adv.)
het dier zeer ernstig verwond werd,
moest het door de politie worden af»
gemaakt.
Donderdagmiddag omstreeks half 4
werd de brandweer gealarmeerd voor
een flinke duinbrand nabij de Blin»
kert. Het kostte geruime tijd voor
het vuur, dat ook langs de spoorlijn
woedde, geblust kon worden. Ruim
600 m2 beplanting ging in de vlam»
men op.

PUROL Geneest al wat Uw huid deert!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
man en zijn vrouw, van wie vier
BEKENDMAKING
zonen en drie dochters nog leven,
Burgemeester en wethouders van
voorts twee' en twintig kleinkinde» Zandvoort 'brengen hierbij ter alge»
ren en vijf achterkleinkinderen.
mene kennis, dat zij met ingang van
Alle verjaardagen van de klein» l Mei 1953 hebben ingetrokken alle
kinderen worden door oma en opa tot op heden verleende vergunningen
Halderman bijgewoond, zelfs van die voor het stallen van paarden en an»
welke in Uchgelen wonen.
der vee.
Tientallen jaren geleden dus kwam
Belanghebbenden worden in de ge»
de familie naar Zandvoort, waar Dirk legenheid gesteld een nieuwe ver»
Halderman als metselaar werk had gunning, aan te vragen.
gevonden. Men burgerde in die tijd
Een en ander houdt" verband met
niet zo gemakkelijk in, maar nadat een wijziging van de bepalingen der
hij. zich met het Zandvoortse voetbal Algemene Politieverordening, betref»
ging bezig houden werd dit wel an» fende het stallen van vee.
dcrs. Er bestond toen al een voetbal»
vereniging „Zwaluwen", dat eerst een Zandvoort, 14 April 1953.
terrein in Bentveld en later in Aer»
Burgemeester en 'Wethouders
denhout had. Halderman trad op .als
voornoemd,
„porder", hetgeen nogal eens moei»
De Burgemeester, VAN FENEMA.
lijkheden met' de ouders van do voet»
De Secretaris, W. BOSMAN.
balliefhebbers opleverde.
„Zwaluwen'^ werd omgedoopt in do
voetbalvereniging „De Zeemecuwen"
en ook in deze vereniging was (Hal»
derman een van de mensen om wie
de zaak draaide. Bij het tienjarig be»
staan van „De Zeemeeuwcn" on t»
Koersverandering
ving hij dan j ook een herinncrings»
medaille en in 1928 werd hij erelid.
Ter gelegenheid van het 40»jarig hu» fin deze dagen, waarin de mensen
welijksfeest ontving het echtpaar een zich iedere morgen bij het lezen van
klokje dat heden ten dage nog een de ochtendbladen ide ogen uitwrij*
goede plaats t inneemt in de huiska» ven, wordt wel „politiek" bedreven.
Men is verbaasd over de veranderde
mer.
Voor de samenvoeging van1 „Zand» houding van de Sovjet»Unie ten op*
voort" en „De Zcemeeuwen' vo:lde zichta van het Westen. Men houdt
Halderman in de beginne niet zo het niet voor mogelijk dat" Rusland
veel, maar vdor de sterke argumen» maar een enkel gebaar van-tocnadc»
ring zou kunnen maken. En nu,
ten moes,t h\f tenslotte zwichten.
En nu/indien er een verwoed sup» iedere dag bijna, berichten vol vre=
porter van Zandvoortmscuwcn be» des=geruchten....
Wat is er eigenlijk nog. gebeurd?
staat dan is lh:t /eker Haldeim.in,
In vergelijking tot de immense
die bij de thuiswedstrijden nooit
mankeren zal. Ook van deze veren!* kloof tussen Oost en West: niet
veel! Want de wezenlijke controver»
ging is hij met recht erelid.
Wie zal het verwonderen dat hè' se gaat niet zo zeer om de politiek,
krasse echtpaar bij ieder bekend i als wel om geestelijke en morele be=
en van alle kanten met fraaie ge» grippen; zij betreft in de diepste
kern moeilijkheden, waarbij de mcn=
schenken wordt verrast?
Wij van onze kant spreken d: selijke waardigheid en de hoogste
wens uit, Hat beiden nog een flinV levens»waarden in het geding komen.
Natuurlijk
't is erg prettig dat
aantal jaren met elkaar mogen door»
brengen, en wij voegen hierbij alvast de in Januari gearresteerde artsen
onze hartelijke felicitaties met dit zijn vrijgelaten en dat er bij gezegd
is dat „de vuile honden" (de artsen)
diamanten bruilofstfeest.
het slachtoffer zijn geweest van
„walgelijke avonturiers", 't Is nog
prettiger dat Visjinsky in de UNO»
IN 11 FLEURIGE
Assemblee heeft verklaard dat Rus*
TINTEN" MAT
land bereid is het Westen halverwe»
R EN GLANZEND
ge tegemoet te komen. Dat was no=
tabene in een debat over de ontwo=
l
pening. Nu klonk dat wel wat dub»
„Geluidsbarrière"
belzinnig: halverwege tegemoet....
•)
een gerenommeerde film in Maar goed, — politiek 'geschoolde
lieden zeiden dat dit een verzoenend
Zandvoort
gebaar was. iMomus is bereid dit. ...
half te geloven.
Vanaf Zaterd.ajg wordt in Monopole
Bovendien hebben Russen en Ame»
gedraaid de film, die enige tijdfgele» rikanen elkaar in Wenen de blote
.den in. en buibsn Nederland sterk de hand' geschud-eri-'hebben 1 de Sovjets
'karidach't _hee1?rrsg'è'trok'kën, -'n"l.."„Gc» in Berlijn — tijdens een bijeenkomst
luidsbarrière".
'
der Grote Vier — ^ voorstellen ge»
Het scenario is geschreven door daan tot verbreding van de lucht»
Terence Rattigan die eveneens het corridor tussen Berlijn en West
draaiboek vervaardigde voor een van Duitsland.
de beste films die de Engelsen ooit
Allemaal prijzenswaardige dingen.
hebben gemaakt: „The Browning
Komt nog bij dat. er op Korea al
version".
'"
een „generale repetitie" is gehouden
„Geluidsbarrière", waarvan de pre» voor de opvoering van het toneel»
mière in Den Haag door vele auto» spel in 'talloze bedrijven: met uit»
riteitcn alsmede regisseur David wisselen van zieke en gewonde
Lean werd bijgewoond, dankt deze kiijgsgevangenen.
' •"
belangstelling niet in de laatste
Tegelijkertijd bij het opduiken van
plaats aan het feit dat men een uit» de berichten over deze „generale"
gesproken technisch thema van de wordt er gezegd dat er weinig kans
laatste tijd met menselijke sentimen» is op een spoedige hervatting van de
ten heeft willen combineren in één volledige wapenstilstands=besprekin»
en dezelfde film.
pen, zolang de uitwisseling van zie»
Het overschrijden van snelheden, die ken en gewonden niet op dreef ge»
boven die van het geluid liggen, im» komen is.
mers zou op zichzelf niet meer waard
Allicht. Zo lang de productie van
zijn dan een goed geschreven tech» zieken en gewonden gewoon door
nische uiteenzetting voor belangstel» gaat, praat je niet over wapenstil»
lenden.
stand.
Maar de techniek en de verbluffen»
En als klap op de vuurpijl heeft
de vooruitgangen van de techniek ko» Maarschalk Tito onlangs verklaard
men hoe langer hoe meer in botsing dat zijn bezoek aan Londen hem de
met 't menselijk denken en voelen. overtuiging had bijgebracht dat de
De taal van het hart dreigt het reeds communistische en de niet»commu»
lang te moeten afleggen tegen 't oórt nistische wereld in vrede met elkaar
verdovend geluid van straalmotoren. kunnen leven.
Als bezwaar tegen deze film is in»
Dat zal dan wel zo zijn.
gebracht dat het menselijke en de
Maar dan is ergens de communis»
triomf van de techniek in deze film tische wereld niet zo communistisch
enigszins door elkaar lopen, zodat 't en de niet»communistische wereld
soms niet duidelijk is waarvoor nu een beetje communistisch....
eigenlijk gepleit wordt. Dit neemt
Verschillen tussen principiële te»
niet weg dat -de Amerikaanse keu» genstanders kunnen natuurlijk over»
ringsraad voor.films heeft vastgesteld brugd worden, desnoods geforceerd
dat „Geluidsbarriére" de beste bui» overbrugd....
tenlandse film van 't vorig jaar was.
Men kan elkaar tandenkncrsend
De regie werd eveneens de beste van op de schouders kloppen en dan
dat jaar genoemd, terwijl de rol van zeggen: „Zie, hoe lief wij elkaar
Ralph Richardson deze acteur even» hebben...."
eens tot de beste van 1952 stempelde.
En is dit niet 'het geval en vindt
Over gebrek aan waardering dus niet de toenadering wérkelijk plaats, -dan
te klagen.
heeft één van beiden of wel beiden
Ann Todd, o.m. bekend uit „De ze» de koers aanmerkelijk gewijzigd.
vende sluier" vertolkt de vrouwelij»
'Maar zelfs dan moeten wij maai
ke 'hoofdrol.
niet te vroeg juichen en zeker niet
Al met al is het prettig dat deze te hard juichen. Want de historie
film in Zandvoort vertoond wordt; heeft geleerd dat de „omarmingspo»
het geeft weer eens een welkome af» litiek" vaak een verrassende ontkno»
wisseling op het gewone recept.
ping had. Pijnlijk verrassend.
En _ over dat „in vrede met elkaar
leven" praten wij nog wel eens wan»
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
neer er leven mogelijk is voor ieder.
T.Z.B, l kampioen!
Ook voor 'hen, wier geweten in
Door het gelijke spel van Zondag j.l. verzet komt tegen' het leven»dodende
tegen V.V.D. 2 en mede door de ne» vergif van het communisme.
MOMUS.
derlaag van Geel Wit 2 tegen V.V.H.
2, heeft het éérste elftal beslag ge»
legd op het kampioenschap van de 3e
klasse A H.V.B. Dit is in het 3=jarig B U R G E R L I J K E S T A N D
van 10 t.m. 16 April 1953
bestaan 'het 2e kampioensehap. Aan Geboren:
Gerharda Johanna, dochtei
het eerste elftal onze gelukwensen.
van W. vaniKeulen en A. Goijaerts.
De uitslagen van Zondag waren:
Ondertrouwd: A. van Duijn en G.
T.Z.B. 1*V.V.D. 2
1»1
van Koningsbruggen.
T.Z..B. 2»Spaarndam 3
3»2 Getrouwd: W. J. H. Traksel en W. J.
T.Z.B. 3*Geel Wit 4
4»!
Kolkman; J. Koper en C. Paap.
Voor Zaterdag a.s. is vastgesteld:
Overleden: A. Draijer, oud 85 jaar,
T.Y.B.B. b=T.Z.'B. adsp. a
4 uur
gehuwd met S. van der Mije.

Mensen en Zaken

FAMILIEBERICHTEN

ZONDAGSDIENST

Notarissen J. DE REEDE en
T. BRANTS Kzn. te Haar*
em en Mr P. W. v.d. PLOEG
en O. W. BROERSMA te
voor de CHR. KLEUTERSCHOOL^
Amsterdam, zullen Donders
Dr Gerkcstraat 20
dag 23 April 1953, nam. 2 u.
kan geschieden dagelijks van 9—12 en 2—4 uur
.h. Notarishuis, Bilderdijks
aan het hoofd Mcj. A. Smits.
itraat l Haarlem, publiek
verkopen:
De kinderen moeten vóór September 1953 de leef*
\. .Huis en erf Dr. Smits:
t ij di van 4 jaar bereikt hebben.
straat 5 hoek Parallelweg te
Zandvoort. Huur ƒ 83,30 per
maand.
2. Onder* en bovcnw. Parah
Aan de CHR. KLEUTERSCHOOL uitgaande van
'elweg 29 te Zandvoort.
de \VilheIminaschool wordt gevraagd een
Huur Ben. ƒ 28,75; Bov.
ƒ 31,63 p.m.
l en 2 atz. en gecomb.
Sollicitaties aan Mej. A.Smits, Oosterparkstr. 61,
Be/. Dinsdag en Donderd.
Zandvoort.
2*4 uur. Aanv. en bet. uiterl.
4 Juni 1953. Inl. b.d. Notss
te Haarlem, Ged. Oude GEMEENTE WATERLEIDING ZANOVOORT
Gracht 82 Tol. 13860 en te
Te koop aangeboden
Amsterdam, 'Honthorststr.18
Tel. 28600.

Aangifte van leerlingen

DANKBETUIGING.
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor Voor de vele blijken van medeleven,
betoond na het overlijden van onze
spoedgevallen s.v.p.).
zorgzame vader, grootvader en zwn*
ger
DOKTOREN:
CORNELIS DORSMAN
Dr J. van der Meer, Julianaweg la
Gevraagd per l Mei
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.betuigen wij on/e welgemeende dank.
AANKOMENDE
VERKOOPSTER
Uit
aller
naam:
WIJKZUSTER:
met het vak bekend.
W. Dorsman.
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
„De Wolbaai-", Halteslr. 12.
Zandvoort, Achteren! 1.
telefoon 2791.
Gevr. zelfst. NET MEISJE
Hierbij betuigen wij Zr Lien en Dr> voor d. en n. in gezin met 2
J.--van der Meer onze dank voor de> kind. Mevr. Zwartser, Bre»
PREDIKBEURTEN
hulp en bijstand geboden aan onzci derodestraat 128.
vader, grootvader en zwager, de heer
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
NET DAGMEISJE gevr.
C. DOR$MAN.
voor de huishouding.
Zondag 19 April
Balledux, Haltestraat 27.
Uit aller naam:
10 uur: Ds M. G. Blauw, Em. pred.
W: Dorsman.
te Overveen.
Gevraagd een nette
7 uur: Ds A. A. Wildschut, pred. Zandvoort, Achter6rni 1.
WINKELJUFFROUW
te Amsterdam. Jeugddienst.
en een MEISJE voor de
Prot.-Chr. Werkgemeenschap ochtenduren v. d. huishou»
ding. Boekhandel Lorenz, Wegens plaatsgcbr. te koop
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 A f d. Zandvoort P.v.d.A.
staande op het terrein van 't pompstation te Bentveld.
Haltestraat 15.
een prima wit cmaille
Inlichtingen te verkrijgen bij de opzichter Booms*
Dinsdag
21
April,
n.xn.
8
uur
Zondag 19 April
KOLENFORNUtS, f 35,-. l Directiekect.
10.30 uur: Ds 'H. A. C. Snethlage
in Zornerlust
Biedt zich aan een
S. Hermans, Kostverl.str. 109
van Rotterdam.
NET
MEISJE,
16
j
r.
Schriftelijke prijsaanbiedingen aan de Directeur Water»
Een OPENBARE"/
,
f
van
9
tot
2
uur.
Te
koop in zeer goede st. leiding, Thorbeckestraat 27, vóór 27 April a.s.
VERKIEZ1N GSBIJEENKOMST
Br. no. 3002 bur. Zandv.Crt.
KINDERWAGEN.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
Spreker: de heer J. H. S C HE P S
Ten Kateplantsoen 10.
Safe „De Kroon" Woninginrichting
hoek Emmaweg
secretaris der P.C.W.G. en lid van de Alleenw. oude dame zoekt
HUISH. HULP, 2 halve dg.
Zondag 19 April
Twcsde Kamer
Iedere Woensdag speciale L. Balledux & Zonen
Garage te huur
p.wk., z.t.v. bij Jb. Koper,
Gedachtenwisseling' toegestaan
10 uur: Ds A. de Ruiter.
Voor uw
MOSSELENAVOND
Br.
no.
3001
bur.
Zandv.Crt.
Dorpsplein 11, na 7 uur.
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 9. Entree vrij
BEHANGWERK
tationsstraat 11. Tel. 3075
Klein gezin (l kind 8 jr.),
in elke prijsklasse. Behang
Ueopend
tot
2
u.
's
nachts.
Zandv. Operette Vereniging TE KOOP i.g.st.z. cén=pers. zoekt
(liefst part.) VOLL.
ook uil voorraad leverbaar.
Eng. led. m. matr. ƒ 20; een
Ned. Chr. <Gemeenschapsbond
Op veelvuldig verzoek nog één voor* kinder led. m. matr. ƒ 15; PENSION in iZandvoort of
Haltestraat
27 telefoon 2596
Dinsdag 21 April
stelling in MONOPOLE van
hoog ohmige magn. luidspre» onmidd. omg. ged. 6 weken
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
van
12
Juli.
Aanb.
v.
Dijken,
TAPIJTEN
ƒ 25; transformator ƒ 10.
OPERETTE „NELLY" ker
Spr.: M. C. Draïjer, Haarlem.
's Morgens tussen 9*12 uur. v. Breestr. 130, Amsterdam. Slechts korte tijd speci»
(in Zandvoorts costuum)
Telef. 96366.
ale verkoop Jaarbeurs*
op Woensdag 29 April, 8 uur Dr Gerkestraat 48 zwart.
monsters ver beneden
Te
koop
aangeo.:
NIEUW
Zondag 19 April 9.45 uur: Radiotoe* Prijzen der plaatsen ƒ 1,50, ƒ 2,— en
ENIGE PERCELEN
RADIOTOESTEL
merk fabrieksprijzen: Wiltons
spraak (op 298 meter) door Dr J. P. ƒ 2,50, belasting inbegrepen.
te koop, eigen grond, dade* Amroh, 5=Iamps met piek» ƒ 79,50, ƒ 135.—, extra
van Praag van het Humanistisch Vers Kaartenbestelling ' voor
Donderdag lijk te aanvaarden. 'Hypo* upsaansl. Prijs /' 160,=. Te grote maten 270 x 360
hond.
voor ƒ 155,—; M.Smyr»
23 April bij Mag. Het Wonder van theek tegen billijke rente bevr. Brcdcrodestraat 1.
na's perz. dcss. f 98,-,
Zandvoort, Swaluëstr. 9, K. Troost, beschikbaar. Makelaarskan*
grote maten ƒ 125,—.
Haltestr. 77, J. Wind, Haarlemmer* toot- W. PAAP, telcf. 2965.
ALLEEN ZATERDAG
str. 94, mevr. R. Schaap, Potg.str. 36.
TAPIJTHANDEL
als RECLAME:
VACANTIE*
„MARO" N.V.
WONINGRUIL.
Maak van Uw tijd- Jansstraat 85, bü Grote Overheerlijke
^
Markt, Haarlem.
Aangeb. v. 18 Juli tot l Aug.
schriften
'n
waarWeek-end reclame
heel huis, 6 slaappl. Apel*
terwijl U de apparaten gebruikt!
doorn, omg. Berg en Bos.
PHILIPS RADIO
VET bij 't VLEES
Gevr. dito omg. Zandvoort. devol boek. - Laat Fijne Vleeswaren
vanaf ƒ 136,- of ƒ 1,90 p.w.
J. E. v. d. Goot, Ferd. Bol* ze daarom, bij ons
100 gram
van 85 et voor 70 et
Alle andere typen leverbaar.
250 gram Rauw of
laan 34, Apeldoorn.
Schouderham
50 et.
per 250 gram
l pakje Gesmolten voor ƒ 0,25
PHILIPS PIOK*UP "
inbinden.
Boterhamworst
39 et.
Schoudercarbonade .... ƒ 1,75
Aanueb.
'vanaf ƒ 98,- of ƒ 1.25 p.w.
Rookworst
32 et.
Kalfslappen ...v..... v.a. ƒ 1,68
NIEUWB. J-IUIS ƒ 17000,*
TELEVISIE ........ vanaf ƒ 495,Kip's Leverworst .... 36 et.
Kalfsfricandeaul
ƒ
1,88
alsmede
BELEGG.
HUIS,
G
E
R
T
E
N
B
A
C
K
S
Gezellige programma's. Interessan*
Paardenrookvlees .... 50 et. Schoolptein 4 - Telef. 2467
Lamsvlees ......... v.a. ƒ 1,68
huuropbr. thans ƒ 572,*.
te uitzendingen wachten U.
Le\erkaas
46 et.
Bout ..'
.V.ƒ 1,88
Gevr. LEEGK.HUIS op g.st.
D
R
U
K
K
E
R
I
J
ebraden gehakt . . . 36 et.
WASMACHINE A.E.G. .. f 398Makelaar K. C v. d. Broek,
Presham
100
gram
ƒ
0,28
24 et.
óf ƒ 5,90 p.w.
Achterweg l - Telefoon 2135 Bloedworst
•-^200 gram ƒ 0,50
v. Speykstraat 2.
?rima gek. worst, Bacon,
HUISH. CENTRIFUGE .. ƒ 251,Verzekeringen,
zeer geschiktJ voor Bami of
Abonneert u
3ssc rookvlees, Gelders;
of ƒ 3,50 p.w.
Autofinanciering
Macaroni. >1
op de
achterham.
Uw was winddroog in een paar
Rundvlees ...^... v.a. ƒ 1,90
minuten.
ZANDVOORTSE
STOFZUIGERS, diverse merken,
COURANT
vanaf ƒ 2,— p.w.-,
Haltestraat'. 37 - Tel. 2891
met
dubbele
crepezolen
"Komt U"e~en-s"kijken-eft-iuUterenT •="•
.J
Dc ideale voorjaars* en zomerdracht voor
C 25
Wij" regelen op prettige wijze de be~
CAFÉ
OOMSTEE
Uw
kinderen!
,
in
bruin
V.a.
*J<*^*,
taling voor U.
Iedere Vrijdag gekookte
in wit, rood en beige
<
' ERKEND PHILIPS SERVICE In Zandvoorts .costuum.
of gebakken mosselen
zeer mooi geperforeerd
v.a. f 5.Z5
van
DEALER Ook vo'or reparatie naar de Flora •
Tot l 30 uur geopend
Voor H E R E N
RADIO
TELEVISIE ELECTRA
f 19.90
De buurtvereniging „De Wurf" zal in bruin en beige, lederzooi
hedenavond in Zandvoorts costuum
met crepezool
f 21.50 Koopt uw B E H A N G Kleden, Perzen, Meubelen,
f.
een bezoek brengen aan de 'Flora te
bij F. C. HEEMEIJER Goud'en en Zilveren voor*
"RÏ&nQSïnTQ GROTE KROCHT
TeleF. 2534 Heemstede.
Kostverlorenstraat 7
v. Ostadestraat 7 werpen.
.D£t%»9ddU.ld Telefoon 2106
annex *reparatiesinrichting
Papier vanaf 55 cent.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

Volontair

enige houten schuren

U kunt bij
ONS SPAREN,

Gemberkoekjes

Fa.A.vIMije&Zonen

!. J. Knotte?

,LA VIANDE' S A N D A L E N
~~'.-.-..~
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1 • *-~ »•-
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-..*
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INKOOP

antiquiteiten

WASSERIJ MEULMAN

Maakt Uw huis rijker

Grote Krocht H, telefoon 2919 .

met

Het adres voor:
van

KORT

ETAMINE, 90 cm br.
- prima kwaliteit U.yö

MARQUISETTE met
_ 1R
strookje en cntredeux &-1O

MARQUISETTE
- iA
90 cm breed l.lü,

Zeer mooie
RAND=MARQUISETTE . __
2,75 = 2,55 l .00

MARQUISETTE
, _„
_
met strookje 1»OO

Zwitserse Marquisette zeer fijn
breedte
p. meter

95 cm • 110 cm
2.85
3.45

Zeer sterke FILET
1
p. meter l.
GEKLEURDE
MARQUISETTE op
,,
crème fond p. meter l.

150 cm
4.75

Zeer fijne ZWITSERSE
MARQUISETTE
met strookje
GEBLOEMDE VOILE
op crème fond p. mrr

CREPE CRETONNE 120 cm breed 2.98
VISTRA CRETONNE 120 cm breed 2.85
PRIMA CRETONNE
120" cm breed
spec. prüs_ p. meter

PRAGHT CRETONNE
Engelse druk
A te
120 cm breed 4.Ï.O

WASSEN, STOMEN, VERVEN
Dekens stomen per süik f l,-

Haarlem

ZONNESCHERM*
LINNEN, 140 cm breed - _ A
div. kleuren 6',50,.4,50 Z.50
STOELL1NNEN, ijzer*
sterk, div. kleuren
^ Q_
per. meter 1.ÖO

J. Th.
KORT
ZANDVOORT

Lompen
Geel koper
per kg 100 et
Andere metalen
tegen de hoogste beursprij/en

A. Akersloot
Schelpenplein 7, telefoon 2845
Pakhuis geopend van 9*5.30 u.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560
2135

.<' Heemstede

Telef. 2666

Speciaal adres voor reparatie en nieuwe matrassen

Ziet onze

speciale
ZÏLMETA
etalage!

Anth. Bakels

SPECIALE PRIJZEN!
HANDWEEFSTOFFEN 120 cm breed .. p. meter 2.75
Zeer fijne kwaliteit DAMAST GORD1JNSTOF
in diverse kleuren
3.90
. ZWARE GORDIJNDAMAST
kleur groen met uitgeschoren motieven
4.48
PEAU DE PÊCHE
7,ware kwaliteit, 125 cm breed, in diverse tinten 6.25
v
INOANTHREN
STREPEN, zeer fleurig
voor gordijnen, tuin=
kussen en kleedjes
120 cm breed, p. meter

Geopend van 8*2 uur

2424
2975
2254

NIET HOGER
dan in Haarlem zijn onze

PRIJZEN!!
Spaar dus uw reisgeld en tijd!'
Osselappen (Zaterdag) ƒ 1,65
Gehakt h.o.h
ƒ 1,50
DIK Niervet
ƒ 0.80
Dikke Reuzel
ƒ 0,70
Vet gerookt Spek . . . . f 1,10
Pracht Kalfslappen
.. f 1,58
Kalfsfricandeau
ƒ 1,80
Kalfsshaxe, speciaal voor soep,
ragout en pasteitjes 100 gr. 0,16
Carbonade
/' 1,70
HAASCARBONADE
ƒ 2,00
Doorr. Varkenslappcn ƒ 1.49
Levcrpastei (Hepatant orig.)
100 gram ƒ 0,58
Boterhamworst 100 gr. ƒ 0,30
Geld. gek. worst 250 gr. ƒ 0,60
Bakbloedworst, 100 gi. ƒ 0,20
L U N C H P A K K E T :
100 ei. gelard. Lever en l «ca
100 gr. Pork
) ~'*
100 gr. gelard. Lever en l CQ
100 gr. gebr. Gehakt .. f ~> DS
Corned beef 100 gr
ƒ 0,44
Hoofdkaas 100 gr
ƒ 0,26
250 gr. prima Leverworst ƒ 0,40
Hondcnvoer 100 gr
ƒ 0,08
Kopvlees 500 gr
ƒ 0,75

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gent. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vrcemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassci-y „Hollandia",
fynstrükery, J. H. G. Wcenink,
Pakveldstraat 30 a
M
Kerkstraat 14 = Telefoon 2102
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Alleen Ie kwaliteit
Zandvoortse Courant, Gcrtenvers Hollands vlees!!!
bachs Drukkerü. Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek De BESTE RECLAME Is
„De Opbouw", Tollensstraat 47. adverteren
Slütcrij Lefferts, Zeestraat 44
in de ZANDVOORTSE COURANT

Slagerij GAUS

sinds 1874
KERKSTRAAT 29=31
Telef. 2513

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 17 April: Toneeluitvoering
door „Op Hoop van Zegen".
Zaterdag 18 April 8 uur: film „Ge*
luidsbamcre,
_
Zondagmiddag 19 April 2.30 uur:
film „A en C op glad ijs".
Zondag 19 April 8 uur: film „Ge=
luiclsbarricre".
Maandag 20 April S uur: idem.
Dinsdag 21 April: Feestavond Zandv.
iHandels Vereniging.
Woensdag 29 April 8 uur: Operette
„Nelly"' door de Zandv, Operette
Vereniging.
Vrijdag l Mei 8 uur: l Mei viering
P.v.d.A. afd. Zandvoort en Zandv.
Bestuurdersbond.
Vrijdagmiddag l Mei 2 uur: Kinder»
meifeest.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 21 April 8 uur: Openbare
verkiczingsbijecnkomst in „Zomer»
lust" door de Brot.»Chr. Werkge»
meensch. afd. Zandvoort 'P.v.d.A.
Spreker.de heer J. H. Scneps.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 18 April 8 uur: Nederl. Co»
medie met „Via Lissabon'-'.
Zondag 19 April 8 uur: Nederl. Co=
medie met ,,'n Moeilijk mens".
Dinsdag 21 lApril S uur: Rotterdams
Toneel met „Bonaventura".

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Partij van de Arbeid
Afdeling Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pijnstrijkei-Ü - Snelle aflevering - KASTKLAAB

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

Zandvoortse
Bestuurdersbond

de, v\o.uw.

1 MEI 1953

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVO ORTMEEUWBN "

FEESTELIJKE /BIJEENKOMST ter viering van
het l Meifeest onder de leuzen:

WELVAART VOOR NEDERLAND
EENHEID VOOR EUROPA
VREDE VOOR DE MENSHEID

in gebouw „Monopole", Stationsplein

De Meirede wordt uitgesproken door de heer
M. TER BORCH, Voorzitter van de Algemene
In verband met de interland voetbals
Bedrijfsgroepen»Ccntralc te Amsterdam.
wedstrijd Nederland*Bélgië a.s. Zon*
Verder werken aan het programma mee:
dag in het Olympisch Stadion te Am*
De zangvereniging „DE STEM DES VOLKS",
sterdam zijn voor de diverse clubs
HENNY FONTAINE en ADRI KAAN met
slechts enkele wedstrijden vastge*
liedjes, voordracht en duetjes,
steld. Voor Zandvoortmeeuwen ver*
De Zandv. Mondaccordeon Ver. „EXCELSIOR"
schijnen slechts twee senior=elftallen
Entree 40 et. bel. inbegr.
Aanvang S uur
en één juniorselftal Jn het veld.
iHet 4e elftal, dat in degradatieges K I N D E R M E I F E E S T
vaar verkeert, brengt een bezoek aan 's middags om 2 uur in „M O N O P O L E"
Kennemers 4 te Beverwijk. ÏVanzclf*
Er wordt een 'PRACHTIGE FILM vertoond.
sprekend moet het 4e trachten deze
Kaarten verkrijgbaar: Mevr. Bos*Plug, Tollens»
wedstrijd tot een goed einde te bren»
straat 5; Mevr. Schniedewind»Paap, 'Koningstr. 68.
gen daar anders zijn positie nog
slechter, om niet te zeggen hopeloos,
wordt.
Een ander degradatiecandidaat is
het 6e elftal. Ook dit elftal heeft nog
THEATER „MONOPOLE"
de kans er onder uit te komen. In de
thuiswedstrijd tegen Haarlem 8 moet
Stationsplein » Dir. Gehr. Koper * Telefoon 2550
het in ieder geval proberen de pun»
ten te bemachtigen.
ZATERDAG 18, ZONDAG 19 en
Voorts zal jun. b thuis tegen V.V.
MAANDAG 20 APRIL, 8 uur
H. a alle zeilen moeten bijzetten om
Ralph Richardson, Ann Tod, Nigel Patrick in:
niet aan het kortste eind te trekken.
Zowel voor de onderste als -voor
de bovenste plaats is de 'beslissing in
Toegang 14 jaar.
de Zaterdagmiddagafd. waarin Zand*
voortmeeuwen l uitkomt, reeds ge*
vallen. Dat neemt niet weg dat de
WOENSDAG 22 APRIL, 8 uur
verschillende clubs in de nog te spe»
Walter Pidgeon, Maureen O'Hara in:
len wedstrijden er alles uit zullen ha*
len wat er in zit om op een eervolle
plaats te eindigen. Dit is ook het ges
val met het elftal van Zandvoort*
Tosgang 14 jaar.
meeuwen dat a.s. Zaterdagmiddag
de reis naar Utrecht onderneemt om
U.P.T.T.S. dé eer te betwisten. In»
DONDERDAG 23 APRIL, S uur
dien Zandvoortmeeuwen volledig ver*
Dana Andrews, Jane Wyatt in:
schijnt heeft het een goede kans op
de overwinning.
Tenslotte speelt adsp. c thuis tegen
R.C.H, f, terwijl adsp. d bij R.C..H. i
Toegang'14 jaar.
op bezoek gaat. Adsp. c zal wel een
toer hebben om een punt te bemach*
ZONDAGMIDDAG 19 APRIL, 2.30 uur
tigen, het d»elftal geven we daaren»
tegen een goede kans.
MATINEE. Bud Abbott en Lou Cosiello in:
Programma voor Zondag 19 April:
Kennemers 4»Zandvoortm. 4 9.45 u.
'Zandvoortm. 6=Haarlem 8 9.45 u.
Toegang alle leeftijden.
Zandv.m. jun. b*V.V.H. a 9.45 u.
Programma voor Zaterdag 18 April:
DINSDAG 21 APRIL
Gereserveerd-voor de Zandv. .Handels Ver.
U.P.T.T.S. l*Zandvoortm. l 4.15 u.
Zandv.tn.- adsp. c»R.C.H. f
3 u.
R.C.H. i*Zandv.m. adsp. d
3 u.

Geluidsbarrière

l '

Hoe groen was mijn dal
Boomerang

A en C op glad ijs

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De feestcommissie voor ons gouden
jubileum heeft uit haar midden het
navolgende bestuur gekozen.
'Dr J. van der Meer, 'voorzitter
C. Schaap, secretaris
Mevr. Chr. Romkes*Wellensiek,
penningmeesteresse
J. H. iHermary, 2e voorzitter.
Dit bestuur bereidt de gemaakte
lannen voor, om zo spoedig moge»
jk, in samenwerking met de overige
leden, tot uitvoering hiervan te kun»
nen komen.
De technische commissie van de
Kennemer Turnkring heeft de data
van de jaarlijks te houden athletiek»
competitie vastgesteld op 28 Mei, 18
en 25 Juni a.s.
Om een overzicht te krijgen van 't
aantal liefhebbers, doet onze athle»
tiekcpmmissie reeds nu een oproep,
om zich voor deelname aan de athle»
tiekbeoefening op te geven bij één
van deze commissieleden.
Kaarten voor de Olympische dag
(Hemelvaartsdag) kunnen nog tot hes
denavond bij de secretaris worden
aangevraagd.

E

ZANDVOORTSE HONKBALLERS
INGEDEELD
De Nederlandse Honkbalbond deed
ons heden de indeling voor de aan»
staande competitie toekomen. 'Hieruit
blijkt dat Zandvoortmeeuwen l is in»
gedeeld in de 3e klasse A van het
•Rayon Haarlem, Zandv.meeuwen 2
in de 4e klasse B. De afdelingen pijn
als volgt samengesteld:
3e AVasse afd.A: O.I.O. l, E.D.O.4,
S.C. .Haarlem 3, Kennemerland 2, T.Y.
B.B. 2, Zandvoortmeeuwen 1.
4e .Kïasse afd. B: D.S.B. 2, E.H.S. 3,
H.C.K. 3, T.H.B. 2, R.C.H. 5, Zand*
voortmeeuwen 2.

»;•••

KORFBAL
A.s. Zondag speelt het tweede 12»tal
van de 'Zandvoortse Korfbalclub op
het gemeenteterrein aan de Schalk*
wijkerweg te Haarlem tegen Oost*
hoek 4.
In verband met de te houden feest*
avond is verzocht de wedstrijd Haar»
lem 5*Z.K.C. l uit te stellen.

'n moderne swagger

van „ Z i b e l i n e R a y é_." in
diverse flatteuze voorjaarstinten,
maten 38-44

ƒ QQ75

m
'Uw Modehuis !

P. de Gruyter & Zn n.v.
vraagt voor Zandvoort
een flinke verkoopster
Tevens kan geplaatst worden

een nette jongeman
voor magazijn en fietswerk. Aanmelden; op Don»
derdag 23 April a.s. tussen 3 en 4.30 uur in ons
filiaal Barteljorisstraat 40, 'Haarlem.
Illll

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

Voor seizoen en bedrijven. Billijke condities
J. F. SALWEGTER, Weteringstraat 42, Haarlem

Dames- en herenkleding
naar maat in da ruimste zin van het woord
Grofe stalencollectie. Uitsluitend MAATWERK.

W.
SLOOTHEER
Kostverlorenstraat 33
WEER EEN NEDERLAAG
VOOR DE POLITIE
Het politic*elftal leed Dinsdagmiddag
weer een nederlaag, dit keer tegen
Katwijk, dat een 3»0 overwinning wist
te behalen. Met de rust was de stand
1»0. Zandvoort bezet thans de onder»
ste plaats.

HET PUBLIEK WIL HET
Als je een verschrikkelijk gewoon
mannetje bent met een verschrikkc»
lijk bescheiden salarisjc, dan draag
je een pet.
Een pet, dat is een net cn_degelijk
hoofddeksel, warm, practisch en niet
al te duur. Arme man, die Jansen, hij
draagt een pet.
Als je promotie gaat maken en
wat hoger komt op het wiebele lad»
dertje der samenleving, dan kan je
die pet onmogelijk meer dragen. Stel
je voor, 7.0 burgelijk, zo ordinair, zo
armoedig.
Het wordt dus een hoed. Een Eden»
hat, dat is het mooiste. Of een flam»
bard.
Maar er zijn er die na de gewone
ladder nog ccn uitschuifladder bc»
klimmen en zie, als het landhuis er
eenmaal is en de Wolseley, dan kun
je weer met gemak een pet dragen.
Gedistingeerde kerel zeg, die Jansen,
en zo sportief, hij draagt een pet.
Een zelfde ontwikkelingsgang doet
zich voor bij de vitrage.
Als j c het zuinigjes aan moet doen
neem je halve gordijntjes of een val*
lotje, maar Het Doel Waarnaar^ Wij
Streven is zo'n café»raam met dertig
vierkante meter gordijnstof op een
raam van twee meter, alles met ru»
ches en kanten en tierelantijnen.
Typisch, die mooie nieuwe villa,
die heeft helemaal geen vitrage en er
is geen mens die zegt dat het er daar
armoedig uitziet.
Ik vraaq me af of het niet mogelijk
is die middelste fase over te slaan;
dat is niet zo makkelijk.
Bezoek maar eens zo'n meubelzaak
met /eshonderd modelkamers. Ruim
honderd van de modelkamers zijn
Old finish, maar dan ook helemaal
en volledig, zelfs het lepeldoosje
heeft balpoten. De bijbehorende
schilderijen hebben OJd»finish lijsten.
Dan zijn er vier hondsrd tachth'
Gothischc modelkamers, ja de Go»
thick loopt hard in op Old=finish,
maar zo'n kamer geeft dan ook de
garantie, dat elke splinterhout in
zuiver gothische stijl bewerkt is.
Ik vroeg de bediende: waarom laat
u al die mensen hun toch ar niet
zuivere woningen zo volstampen met
al die kitscherige krullerige rommel
en die taarten van lampekappen en
die duizendpotige kronen.?
Hij was zeer gegriefd: Het publiek
wil het zelf. En dan, hoe durft u te
spreken van rommel, tilt u deze stoel
eens op, loodzwaar mevrouw, en 'die
kroon, haast niet te torsen.
Ik kon hem niet overtuigen dat ik
van een stoel niet verwacht dat hij
zwaar is, maar dat hij lekker zit.
Hij had één modelkamer met lich*
te, gladde practische meubelen.
Die verkocht hij ons, node.
Ik zag aan zijn gezicht hoe hij over
ons dacht:
Armoedzaaiers!
NEEL.

LAMPEKAPPEN Wel mooier, niet duurder

Alle soorten GLOEILAMPEN

ADMINISTRATIE
en BELASTINGZAKEN

DE GRUYTER

j. H, G. WEENINK

MagazijnDe,Het
Wonder v, Zandvoort'
goedkoopste zaak in:
Schoonmaakartikelen, Houtwaren, Cocoslopers,
Balatum, Emaille, Alluminium speelgoederen en
Luxe artikelen

SWALUËSTRAAT 9 - TELEF. 2418

WEG... al die last!

kleefstof
voor het plakken

van raambiljetten
is de uitkomst voor ie'clere
actieve winkelier.
Thans ook in Zandvoort ver*
krijgbaar in potten van f 1,50
en f 2,75 bij: Boekhandel

Wij

zouden U dood
kunnen gooien
met bewijzen over de voordelen, wel*
ke 'n technische voorlichting bij het
schilderen of behangen U biedt. Dat
doodgooien laten wij natuurlijk ach*
terwcge, alleen al, omdat wij anders
een toekomstige klant zouden missen.
De voorlichting geven wij U echter
gaarne. Komt U dus even praten bij

VERVO!
Voor de schoonmaak:
Kastpapier, div. kleuren
per rol a
Zeemleer
vanaf
Spons
vanaf
Werkborstel, grote maat ....
Wasboender
Stof doeken
^
vanaf

Uw ADRES voor Vogelzaden
VOOR RECLAMÜTdeze week
Fa I. J. KNOTTER

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

0,28
1,75
0,70
0,35
0,25
0,40'

2 STUKJES TOILETZEEP ('Het
Haltestraat 37 - Telefoon 2891 Klaverblad) voor
30 cent
Kanariezaad
Papcgaaienvoer
Voor
hen
die
de
penseel
hanteren
Parkietenzaad
Tortelduivcnvoer
zijn wij ruim gesorteerd in de Talens
Tropisch zaad
Kippenvoer
Duivenvocr
Kanarie krachtvoer KUNSTSCHILDERVERVEN, plak*
kaatverven, studieverven, aquarel»
Haver
Ochtendvoer
vernissen, schilderijen/vernissen, re*
Koor de Kuikens:*
Opfokvoer, Kuiken/aad toucheervernissen enz.
Warmwater» en koudwater visvoer Komt U dus even zien bij VERVO
Felix Kattenbrood * Flora Mopjes =
Handel in verf, glas, behang,
Terriervoer.
kwasten, schoonmaakart. enz.

SCHAAKNIEUWS
De S.C. „De Uil" heeft de wedstrijd
tegen Zandvoort l gewonnen ge»
M. GROMBERGEN
geven.
Rijks gedipl. Meesterschilder
Haltestraat
12
Ook de Dinsdageditie staat, zoals wel
•Hierdoor hebben wij 't kampioen*
gebleken is, in het middelpunt van de JAN SNIJERPLEIN 7 - TEL. 2055
schap behaald en promoveren naar
de 3e klas. Langzaam maar zeker
P.S.
BELANGSTELLING
gaan wc 'het verloren terrein herwin*
Oofc Zaterdag de gehele dag geopend!
En waar belangstelling is daar is een
nen.
K.J.C. „ZANDVOORT"
advertentie dubbel en dwars op zijn
'Zandvoort een eerste klasser moet
'Woensdag j.l. speelde K.J.C. „Zand* onze leus zijn.
plaats.
hebben we ruime keuze in vitrages,
voort" zijn lle ronde voor het 2e
Hier nog enkele uitslagen van de lopers, matten, balatum, overgordijn: Een goed advies:
clubkampioenschap. De stand van de onderlinge competitie:
Klein en groot
stoffen.
Verder bedrijfskleding en
kopgroep, waarin weer een hele ver*
ADVERTEER
andere manufacturen.
eten
andering kwam, luidt thans:
A. E. Molenaar»Kramer
1*0
afgebr. partij Bais*Draak
1*0 Fa A. v.d. Veld-Schuiten DUS OOK OP DINSDAG
v.d. Werff's brood
1. G. Meijer; 2. J. Kol Sr.; 3. Geu*
sebroek; 4. J. de Nijs.
B. HulskempersWeber
afgebr. Vanouds Kruisstraat 12 - Tel. 2360

F.v.Herwijnen

Voor de Schoonmaak
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Nieuw botenhuis voor de
Zandvoortse reddingboot
Binnen afzienbare tijd zal aan de
Thorbeckestraat een nieuw botenhuis
van de Kon. N.Z.'H.R. Mij. worden
gebouwd. Het voordeel is hiervan
dat de boot dichter bij het strand zal
zijn gestationnccrd, hetgeen bij ccn
redding van groot belang kan zijn. Het
gebouw zal in het najaar reeds in ge*
bruik genomen worden.

25 jaar
Vader en Moeder
van Zandvoortse
Ouden van Dagen
Op Vrijdag l Mei a.s. zal het vijf»cn»
twintig jaar geleden zijn, dat 't echt*
paar De Roode»Bol benoemd werd
tot vader en moeder van het Tehuis
van Ouden van Dagen van de Ned.
[Hervormde Gemeente, dat gelegen is
tussen de Diaconiedwarsstraat en de
Nieuwstraat.
iDe Roode had toentertijd een flin»
ke aardappclzaak, terwijl zijn vrouw
in de winkel van haar moeder, die
vrij ernstig ziek was, in de Kruis»
straat de scepter zwaaide. Voor de
verpleging had mevr. de Roodc altijd
al gevoeld en dat kwam nog meer tot
uiting toen er 'n vacature kwam voor
vader en moeder bij het tehuis voor
ouden van dagen. Het echtpaar werd
o.m. aangezocht door Ds Straatsma,
maar De Roode voelde er aanvanke»
lijk niet zo veel voor. Een echtpaar
uit Katwijk zou toen" komen, rrnar
op het laatste ogenblik zegde dit af
en toen het echtpaar De Roodc nog
eens werd gevraagd, kwamen „Ome
Jan" en „Tante Lies" als 37»jarigen
de leiding in 't bekende tehuis over*
nemen. Mevrouw de Roodc voelde
zich er al gauw thuis en ook de ne=
gen inwoners waren uiterst tevreden
met de leiding en de omgang van hst
nog vrij jeugdige echtpaar.
Grote moeilijkheden kwamen tijdens
de oorlog. Op bevel van de Duitsers
moest men evacueren. Op 7 üecem»
ber~1942 ve,rhuisde"men"naar~êen""gro5
te buitenplaats in Smildc met in to»
taal 30 mensen, daar het gezelschap
nog met andere, alleenstaande oudjss,
was veimeerderd. Uit deze plaats
werd men later weggejaagd en op een
slechte dag vertrok men 's middags
om 3 uur naar Beilen. Daar was geen
plaats, toen maar naar Westerbork.
Hetzelfde liedje. Vervolgens naar
Mantingen, maar ook daar werd men
niet met open armen ontvangen. Ten»
slotte des avonds om 9 uur naar Die»
ver, op een kwartier afstand rijden
van Smilde....!
Na zes weken moest 't gezelschap
ook daaf weer vertrekken, thans naar
Haren in de provincie Groningen.
[n een groot clubhuis verbleef men
ruim negen maanden. Maar tenslotte
kwam de bevrijding door de Canade»
zcn, nadat eerst nog enkele dagen van
oorlogsmisère waren doorgemaakt.
Men wilde na de bevrijding wel weer
gauw naar 'Zandvoort, maar gemak»
kelijk-ging dit niet! Óud»burgemees»
ter van Alphen beloofde een zo spoc»
dig mogelijke terugkeer in een schrij»
ven, waarmede Mevrouw de Rood2
naar de commandant stapte van -de
Canadezen, omdat hij op dit clubhuis
— prachtig geschikt voor ontspan*
ning van zijn manschappen — een
oogje had. De commandant vsrtrok
naar Zandvoort, sprak met de burge»
meester en op 3 Juli 1945 keerden
23 ouden van dagen in Canadese 1:*
gerauto's naar Zandvoort terug! Men
was berooid van alles, maar m3t be»
hulp van vele goedwillenden kwam 't
tehuis toch weer in bezit van Je
hoogst noodzakelijke gebruiksvoor»
werpen.
En thans staat het zilveren jubi»
leum van het echtpaar De Roodc
voor de deur. Velen zullen op l Mei
a.s. hun dank en waardering willen
doen uitkomen voor het vele en goc»
de werk, dat dit echtpaar voor het
tehuis heeft verricht. "Wij van on/e
kant feliciteren Tante Lies en Ome
Jan van harte met dit unieke jubi»
leum en hopen dat zij nog een flink
aantal jaren als Vader en Moedui
van dit verzorgingshuis mogen optrc»
den!

Grote duinbrand
Zondagavond werd'de brandweer om»
strecks kwart over zessen geahr»
meerd voor een grote duinbrand op
'n terrein, de „droge kom" genaamd,
langs de iZandvoortselaan. fiet vuur
greep zo snel om zich heen dat door
een extra alarm een tweede ploeg op»
geroepen moest worden. Met "behulp
van enige burgers gelukte het ten»
slotte de brand meester te worden,
doch toen was zeker-12.000 m2 be*
planting in vlammen opgegaan. De
oorzaak is onbekend.

bij Toon Hermans
We waren bij Toon Hermans omdat
hij Woensdagmiddag in Monopole
een auditie houdt, • waarbij zij, die iets
leuks denken te kunnen op cabaret:
gebied, zingen, toneelspelen, tekenen,
grapjes of muziek maken de gelegen:
heid krijgen een en ander te laten
xien en horen.
Hermans heeft plannen, wij zeggen
het zonder aarzelen: mooie plannen.
Hij vertelde dat hij in Amsterdam
een ruimte heeft dat het midden
houdt tussen een gebouw en een
schuur waarin hij mei de mensen die
er voor in aanm'erking komen, zal
trachten een nieuwe, frissere richting
in te slaan op de wegen van het Ne:
derlands cabaret. Een stuk of fwin:
tig om mee te beginnen. Hij verwaclit
Woensdag in Monopole overigens een
grote toeloop.
Hermans veronderstelt dat er mis:
schien mensen zijn die veel kunnen,
maar niet aan bod komen.
„Ik heb in hei jaar dat ik niet op de
planken heb gestaan, meer geleerd
dan ik in twintig jaar zou kunnen
doen", zegt hij.
Hij heeft de goede wereld S/L'Ü»
reisd en is de grootste studio's in Ro:
me en de kleinste in Hollywood of
ergens anders binnengelopen.
Hij heeft in Rome een voefbahved:
strijd tussen Torino en Roma gezien
en enkele dagen daarna Haarlem:
E.D.O. in Haarlem. Hij vond het ver:
schil nogal groot, zoals het verschil
tussen het artistieke leren in buiten:
land en Nederland hem eveneens
met diverse gedachten vervulde.
Holland is een vriendelijk land en
de artistieke verrichtingen zijn er
eveneens vriendelijk, maar wanneer

men zijn neus om de hoek van onze
landkaart heefl gestoken, gaan de za»
ken wel even anders liggen dan wan:
neer men blijf l forensen tussen onze,
kunst: resp. kleinkunstcentra.
H,et is leuk om Hermans te horen
spreken op zijn balcon, bijna even
leuk als op het toneel.
Ons gesprek fladderde als een
dronken vogeltje heen en weer van
Lou Bandy naar Hermans' plannen
om eens een film ie maken, waarvoor
hij trouwens ook naar Amerika ge:
weest is; en verder van de Zondagse
nederlaag van hel Nederlands elftal
(ik geloof dat Hermans even veel
liefde heeft voor kiksen als toneel:
laarzen) naar de „ouwe jongens" van
het vroegere cabaret. Bij welke ge'e:
genheid hij met bewondering de
naam van Maurice Chevallier noemi.
Zijn zoontje, dat met .een bal in en
uit liep, heet ook Maurice, maar dat
kan natuurlijk toeval zijn, we hebben
hel maar niet gevraagd.
Hermans moest naar hel station,
wat natuurlijk kan voorkomen en hij
zei: ik zou zeggen, kom Woensdag in
Monopole, wal we natuurlijk doen
Vrijdag dus iets meer over dit alles,
hopen we.
'

Op heterdaad 'betrapt
Een 25»jarige Amsterdammer werd
Zaterdag op heterdaad op de verbin*
dingsweg naar het circuit betrapt toen
hij zich enige rollen harmonicagaas
toecigcnde. Hij werd ingesloten.

Diefstal uit strandtent
Bij de politie werd eind vorige week
aangifte gedaan van diefstal van cho»
colade, drups, advocaat, pepermunt,
enz. enz. uit een consumptietent op
het strand.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

gaf concertavond
Het Zandvoorts 'Mannenkoor gaf
gisteren in het Patronaatsgebouw on»
der leiding van zijn dirigent Hans d?
Jong een concert. Medewerking aan
deze avond werd verleend door Rika
BonsetsHorst, declamatie en Hans de
Jong, piano.
Na een kort openingswoord van de
voorzitter, de heer C. I. Versteegc,
begon het koor met het vcrenigings»
lied, gevolgd door „O Domine Jcsu
Christe" van Josquin Desprez, dat
een goe-dc indruk naliet.
Hans de Jong trad vervolgens op
als solospianist met het bekende ,,'Ko=
raal uit Bach's Cantate 147'' en
„Beethoven's Rondo" in c gr.t. Voor»
al Bach werd eenvoudig en devoot
gespeeld.
Riek Bonset=Horst, geen onbeken»
de hier ter plaatse, droeg drie kleine
sprookjes van Andersen voor: „De
verliefde"; „De halsboord" en „Het
is vast en zeker". De eerste twee
sprookjes waarin Andersen zich ccn
meester toont in het bezielen van
voorwcipcn, werd door de declama»
trice tot een bijzonder leven gebracht.
„Het is vast en zeker" is wel een van
de moeilijkste sprookjes van Ander»
sen om tot een grote climax te ko»
men, wat zij ten volle bereikte.
Het mannenkoor bracht nu „Le re»
veil du printcmps" van Fr. Riga ten
gehore. 'De opvatting kan nog meer
Frans zijn, nog meer levendig. De
Franse uitspraak was verdienstelijk.
Jammer dat men even uit het gareel

liep in het middendeel. Dit gedeelte
kwam niet uit de verf. Onregelmatig»
bezoek van de repetities is hiervan
meestal oorzaak.
„De Bruid" van H. J. den 'Hertog
eerst door de cleclamatrice voorgc»
dragen en 'direct door het mannen»
koor gezongen, voldeed bijzonder.
Het is zeer aanbevelenswaardig, dat
dc/e combinatie eens meer wordt
toegepast; publiek en zangers hebben
er dan meer genot van.
Na de pauze speelde Hans de Jong
de verrukkelijk schone Ballade Op.
23 in g kl.t. van Chopin. Hij had niet
de vleugel ten dienste, die voor dit
werk vereist wordt — echter was de
voordracht gezond — muzikaal, zo»
dat een verdiend applaus niet uit»
bleef.
liet mannenkoor bracht op ver»
dicnstelijke \\ijze „Deep River" (een
Negro spiritual) en „Haec D'ies" van
Alph. Vranken ten gehore, gevolgd
door „Spheepspraet" van Jac. Bonset,
eerst zeer expressief gezegd door de
declamatnce en daarna door het
mannenkoor gezongen. Afgezien van
enkele onevenwichtigheden klonk al»
les viij goed. Vooral vielen de beide
baritons op door hun sonore stem»
men in de solo.
Verder trad mevr. Riek Bonset»
Horst nog eens op en wist met ,,An»
na" van G. Bomans ons prachtig de
zó korte belevenissen van het één»
dagsv!iegJ2 voor te toveren. „Frede»
rica", eveneens van Bomans, waarin
het wonder der geboorte vervat is,
boeide ons zeker niet minder. Zij
mocht hiervoor een dankbaar applaus
in ontvangst'nemen.
Nog even het refrein van Lachners
„Hymne an die Musik", „Das hat
Musik getart" en dan tot slot „Zand»
voorts Volkslied'' (een geslaagd lied
in de volkstoon) getoonzet door
Hans de Jong, dat wel insloeg.
Als geheel een geslaagd concert.
De zaal van het Patronaatsgebouw
-kan bogen op ccn mooie accoustiek-,
ja een zeer gevoelige accoustiek. —
want elk woord en elke toon komt
tot zijn recht, maar ook elke tekort»
koming laat zich merkbaar gelden.
Jammer dat de zaal niet geheel bc»
zet was.
JAC. BONSET.

de wateitoren) heeft er wel goed 't
/icht op. Ik hoop dat er veel toeris»
ten, vooral buitenlandse, die de to»
ren bestijgen en even later genieten
van de aariblik van ons dorp, tot de
overtuiging komen dat hier i(cn niet
Ba;ffle:Bentverd en noi> wat.
jillecri in die stalling) niet fantasie en
tliïrT geweïkt wordt.
Waarom de architect van de water»
Reeds lang loerde Bloemendaal op m'n deur werd geschoven, beantwoor»
toren, mijnheer Zietsma, er bij ge»
Bentveld. Om de rijke mensen, die er den moet.
haald? Die maakte bezwaar tegen de
wonen en orn do raadsleden van na»
reclame óp de toren. Tegen riet» en
burige nederzettingen. En nu schijnt Aan Mevr. P.K.:Z.
Ik weet niet /.o heel veel van rij» houtcombinaties ónder de toren ?a!
het 'dan zo ver te zijn. Bentveld
wordt geannexeerd. Ik heb 't zien svielstallingcn, mevrouw, maar ik deel hij weinig kunnen aanvoeren.
Ja, hoor nou es, mevrouwtje, daar
aankomen. Waren Mevrouw en de uw smart niet. De rijwielbewaar»
heren niet zo gedwarsboomd door plaats op het parkeerterrein onder de bemoei ik me niet mee. De rijwiel»
allerlei instanties, 'die een vinger in watertoren kan een juweel van stalling, die wat verderop ligt in de De heer J. Bonset Erelid
de Zandvoortse brei menen te moe» schoonheid in ons dorpsbeeld wor» Marisstraat, Voldoet nu natuurlijk
ten hebben, dan had er al lang een den. Do exploitant zal zich ter dege met meer aan een behoefte. O c h . . . . van Zandvoorts Mannenkoor
lint gelegen, een lint waarmee Bent» op de hoogte hebben gesteld bij de de een komt, ds ander gaat. E n . . . .
veld voor eens en voor altijd aan Schoonheidscommissie wat mag en ik geloof, dat dis stalling aan 'de Ma» Ter gelegenheid van het dertigjarig
Zandvoort zou vastzitten, 't Heeft wat niet mag. Er mag van die com» risstraat niet behoeft te gaan. Ze bestaan van Zandvoort's Mannenkoor
bracht Maandagavond, 20 April in het
niet /.o mogen zijn. Bloemendaal heeft
Patronaatsgebouw de voorzitter de
niet gewacht op het lint en nu is
heer C. I. Verstecge dank aan de
Bentveld het haasje. Echt hoor, we
heer Jac. Bonset die er door zijn
hebben er niets aan kunnen doen.
critieken en raadgevingen het zijne
Machten, sterker dan ons Zandvoorts
toe heeft bijgedragen het koor op een
locaal bewustzijn, zijn hier aan 't
dusdanig plan te brengen als het nu
werk geweest. We konden niet op
heeft bereikt.
tegen het kapitaal. Als er geen won»
Het bestuur heeft gemeend zijn
der gebeurt, dienen wij ons voor te
grote erkentelijkheid het beste te
bereiden op een toekomst zonder
kunnen betonen door de heer Bonset
Bentveld, zonder mijnheer Tatcs, /on»
het ere»lidmaatschap aan te bieden.
der mijnheer v. Kuijk. Het is zuur.
Terwijl de heer Versteege het nieuwe
Wethouder Slagveld heeft aangc»
ereslid complimenteerde, zong het
boden als loco»burgemcester de an»
koor de „Toast" van van Poppel.
nexatie»oorkonde, die Jhr. mr den
Hierna sprak de heer Bonset enige
Tex heeft opgesteld, voor te lezen,
woorden van dank en memoreerde 't
omdat deze kwestie de echte burgc»
feit dat hij nu reeds gedurende 20
meester te zeer heeft aangegrepen.
jaai in Zandvoort is ingeburgerd. Hij
En 'daar kan ik in komen. Mr. van
heeft het steeds als zijn plicht ge»
Fencma moet wel de gedacht? bij
voeld iZandvoort op cultureel en mu»
zich hebben dat hij vier jaar lang een
zikaal gebied vooruit te helpen.
slang aan z'n boezem heeft gekocs»
'Hij roemt de goede geest die steeds
terd. Nu Bloemendaal zó handelt,
bij het Zandvoort's Mannenkoor
denkt onze burgemeester met af»
heerst en spreekt de hoop uit dat dit
schuw aan de tijd, die hij in balling»
zo blijven mag.
schap heeft doorgebracht in het z.g.
Het is een mooi koor met een beste
gastvrije Bloemendaal.
dirigent en het enige dat er van 'dit
Dus wethouder Slagveld zal de ooi»
koor nog te zeggen zou zijn, is dat de
konde voorlezen. Maar dat is ook TIOÜ
leden niet altijd even stipt de repe»
zo eenvoudig niet. Vijanden van de
tities bezoeken en dat is zeer jammer.
magistraat hebben al de opmerking
Zandvoort bezit mensen die wat kun»
gemankt waar hij (de wethouder) de
Voor 't ladtst in ambtsketen....
nen, wat presteren.
euvele moed vandaan haalt om als
De heer Bonset verzoekt zijn cri»
lijsttrekker van ,,Plaatselijk Belang"
de overlijdensakte van Bentveld te missie niet zo heel veel. En dat is een kunnen m vrede naast elkaar stallen. tieken ter harte te willen nemen,
declameren. (Wethouder Slagveld zal waarborg dat die stalling architccto» Alleen het bord, waarop „rijwielstal» daar hij steeds het allerbeste met de
hierbij voor 't laatst de ambtsketen nisch verantwoord is. Ik ben zelf eens ling" stond, mag niet meer gevoerd vereniging heeft voorgehad. 'Hij dankt
dragen), 't Is moeilijk. Ik geloof d i t gaan kijken en moet U zeggen dat U worden, anders zou men kunnen den» voor de eervolle onderscheiding en
roept spontaan: „Zandvoort's Man»
ik over vier jaar met een lijst ,Bartjes schromelijk overdrijft., 't Staat wel ken dat de man van de stalling aan ncnkoor
omhoog, excelsior!"
BelanQ' kom. Dan bestrijken wc alle pittig, vind ik, die rietmatten daar. de Marisstraat reclame maakt voor
belangen, die er zijn. Ik hoop maar 't Is net een kolonie van koppcnsnel» z'n collega aan het Thorbeckeplein.
dat er te elfder ure nog een compro» Iers mi'dden in de beschaving. (Zon* En dat vertroebelt de verhoudingen. Ongeval
Ja, ik zou toch wel denken dat de
mis'bewerkstelligd wordt: Een Banrle» der do koppensnellers natuurlijk —
Zondagmorgen ontdekten enige sur*,
Bentveld. Een Bentveld dus, dat hele» alleen de hutten). Nee, ik vind 't een Raa'd hierin gekend is.
Waar maakt U zich toch in 's hè» veillerende agenten op het rijwielpad
maal van Bloemendaal en half van origineel idee. Alleen maak ik bcde Zandvoortselaan een vrouw,
Zandvoort is. Tenslottt kan (Bloemen* zwaar (dat deed u niet) tegen de af» meisnaam zorgen over, mevrouw? van
naast haar rijwiel lag. Het bleek
daal geen rechten laten gelden op sluiting van de openbare weg ter Wij leven gelukkig (nog) in een de» die
de vrouw — een 29 jarige inge»
grond van het feit, 'dat Bentveld twee plaatse. Kijk, dat mocht de vuurwerk» mocratische" maatschappij. Vergeet U dat
zetene — een flauwte had gekregen.
knappe politici huisvest. Maar mijn» commissie van de Oranjevcreniging dat niet.
Hè nee, mijnheer Hugcnholtz moet Zij liep geen verwondingen op en kon.
heer van Kuijk heeft gezegd dat hij indertijd ook niet.
En toch — ook hier moeten wij de U er buiten laten. Touring 'Zandvoort na enige tijd naar 'haar woning wor»
de Zandvoortselaan — na de gerucht»
den vervoerd.
makende afbraak — veel mooier dan zaken weer van twee kanten 'bekij» heeft hier niets mee te maken.
vroeger vond. Dit is toch in stiijd ken — zit er iets verheugends in dat
't
Voetlicht
BARTJE.
de ambtelijke instanties plotseling zo
met ons aller belang?
De
toneelvereniging 't Voetlicht
tolerant
geworden
zijn.
Ik
zou
daar»
Ik weet 't niet meer.
Nu moet ik van dit onderwerp af» om niet spreken, als ik U was, van (P.S. De Tekenaar kon geen plaatje treedt Zaterdag 25 April in Mono»
stappen omdat ik nog een belang» „het mysterie van de rijwielstalling". maken bij deze geschiedenis. iHij zaq pole op met een revue getiteld „De
vlag in top met Brok en 'Fok".
Inderdaad, mijnheer Limmen (van er geen brood in).
rijke brief, die 'Zondagavond onder

FAMILIEBERICHTEN
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De Heer en Mevrouw HENNINK*
TJALKENS geven met grote blijd*
schap kennis van de geboorte van
hun zoon
DIRK JAN.
Zandvoort, 17 April 1953
Julianaweg 1.
Pension Friesland

Gevestigd:
Dr C. J. D O ETS
Keel-neus-oorarts

Adres (voorlopig) Marine
Hospitaal (Bloemcndaalse*
weg 287) Overvecn, tel. K
2500—17460.
Spreekuren: in het Marine*
nospitaal part. Ma. Wo. V r.
vraagt enige flinke 13*14 u. en volgens afspraak.
Fonds: Di. 17=18 u, en Vr.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
NETTE MEISJES
3.30*9.30 u. in het St. Elisu*
voor
hele
of
halve
dagen.
Gemeente Zandvoort
heth's
of Grote Gasthuis
Hoog loon.
alleen
voor
fonds: Wo. Za.
Hogeweg 36, telef. 2627.
8.30*9 uur.
SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester van Zandvoort zal Gevr. fl. heldere WERK*
op Woensdag 22 April geen spreek* STER voor l a 2 ocht. p.w. CAFÉ OOMSTEE
Citroen, Haarlemmerstr. 90.
uur houden.
Iedere Vrijdag gekookte
of gebakken mosselen
Gevraagd tot eind Mei
Tot 1.30 uur geopend
NET MEISJE
voor hele of halve dagen.
Brederodestraat 76.

Sport
VOETBALVERENIGIN G
„ZANDVOORTMEEUWBN"
De wedstrijden waar het op aan
kwam, werden j.l. Zondag door de
elftallen van Zandvoortmeeuwen ge*
wonnen. Als eerste was daar de uit*
wedstrijd van het 4e tegen Kenne*
mers 4. Zandvoortm. 4 heeft zich in
deze ontmoeting ten volle gegeven en
een goede en prettige wedstrijd ge*
speeld. In de eerste helft werd een
1*0 achterstand geboekt, maar na clc
rust scoorde het 4e twee zeer fraaie
doelpunten en hield het eigen doel
schoon. Een kleine, maar uiterst nut*
tige overwinning waardoor de kans
dat het 4e degradatie zal ontlopen, is
vergroot.
Door een overwinning tegen Haar*
lem 8 heeft het '6e elftal zijn hache*
lijke positie verbeterd. Indien de
laatste wedstrijd wordt gewonnen,
dan is degradatie officieel afgewend.
Het jun. b elftal was bij lange na
niet opgewassen tegen V.V.H, a, het*
geen in de uitslag" duidelijk tot uit*
drukking komt.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal kon
in de uitwedstrijd tegen U.P.T.T.S.
geen succes boeken. De Utrechtenaren
wisten één doelpunt meer te scoren.
Zoals we verwacht hadden leed 't
adsp. c elftal een nederlaag tegen R.
C.'H. f. Adsp. d echter zegevierde
tegen R.C.H. i.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Kennemers 4*Zandvoortm. 4 1*2
Zandvoortm. 6*Haarlem 8
4*1
Zandv.m. jun. b=V.V.H. a
1=10
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
UP.T.T.S. l*Zandvoortm. l
3*2
Zandv. m. adsp. c=R.C.H. f
0*3
R.C.H. i=Zandv.m. adsp. d
0*1

VACANTIERUIL
Aangeb. won. "in bosr. om*
geving. Gclderl. Eind Juli*
begin Aug. Gevr. won. bij
zee. Br. onder no. 3102 bur.
Zandv. Courant.
Te koop:
z.g.a.n. RADIO, ƒ 125.—.
Br. no. 3101 bur. Zandv.Crt.
AANGEB.: 'dressoir, thee*
meubel, slaapk.lamp, gramo*
toon. tennisiacket m. hoes,
tcg. elk aann. bod. Velser*
straat 86, Haarlem.

STADSSCHOUWBURG
•

Zaterdag 25 en
Zondag 26 April, 8 uur
Toneelgezelschap
„JOHAN KAART"

DE VIER MULLERS
Maandag 27 April, 8 uur
Cab. \Virn Sonneveld
BLOEMLEZING
Voorverk. op speelcl. en
2 dag. ervóór van 10*3 u.
Tel. na 12 uur. Coupons
geldig.

Ook de Dinsdageditie staat, zoals wel
gebleken is, in het middelpunt van de

BELANGSTELLING
En waar belangstelling is daar is een
advertentie dubbel en dwars op zijn
plaats.
Een goed advies:

ADVERTEER
DUS OOK OP DINSDAG

Maak van U w tijdschriften 'n waardevol boek. - Laat
ze daarom bij ons
inbinden.
GE[RTENBACHS
DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 3135

Gevr. H. jong MEISJE voor
:l. en n., v.g.jj.v. Br. no. 3103
bureau Zandv. Courant.
Wie wil een STUKJE TUIN
of grond afstaan voor 't hou*
den v. 10 kippen teg. verg.?
Omtrek Marisstraat*Ooster*
parkstr. Brieven postbus 20.

Café „De Kroon"
Iedere Woensdag sp.ciale

MOSSELENAVOND
Stationsstraat 11. Tel. 3075
Geopend tot 2 u. 's nachts.

K.J.C. „NOORD"
Genoemde vereniging speelde Don*
derdag j.l. zijn 3e ronde voor het
....van vondst naar quasisvolwassenheid.
kampioenschap van de maand April.
Na veel spanning en met onderling
heel weinig verschil in het punten* Tekenfilms zijn bij uitstek het mid* lijkheden voor de sprookjes uit onze
aantal, is de stand van deze week del om de capriolen van een film* kinderjaren, 'blijft een over het ge*
geworden: Ie. H. Laulicr, 2e. P. pas* kunstenaar gestalte te geven.
hele product uitgesmeerde ruimte
tien, 3e. J. Molenaar, 4e. G. v. Veen.
Die brillante en vaak absurde in= gereserveerd voor „oorspronkelijk*
vallen zijn wel 'het best bewaard ge= heid".
ZANDVOORTSE BRIDGERS
bleven in de z.'g. cartoons „De vijf
Maar deze vondsten komen nooit
LEDEN NEDERLAAG
minuten" tekenfilm.
uit de verf, omdat zij voortdurend
Toch beseffen maar weinigen dat door het oeuvre, het verstouwen van
De Zandvoortse Bridgeclub heeft Za*
terdagavond in „Zomerlust" geen die kleine en grote tekenfilms teza= het ene klassieke voorbeeld na het
overwinning weten te behalen" op men reeds een heel oeuvre vormen andere, worden overwoekerd.
De tekenfilm is hier de gevangene
„Mmerva" uit Amsterdam, hoewel dat bijna een halve eeuw oud is. Het
met rust een kleine voorsprong -was tegenwoordige bioscooppubliek kent van de min of meer officiële her=
verkregen. Het werd thans een 11=9 voornamelijk de tekenfilm van Ame= scheppingsdrift van haar maker(s).
De techniek van de tekenfilm ont*
nederlaag, daar slechts drie wedstrij* rikaansc oorsprong, die, met Walt
den werden gewonnen en. drie par* Disney aan de spits de tekenfilm van wikkelt zich nog steeds en staat nog
de laatste 25 jaar sterk heeft be= voor ontdekkingen naar alle kanten
tijen in gelijk spel eindigden.
open.
Een kleine troost was, dat de invloed.
„Deze „Walt Disney beweging" m
Maar hoe meer men de tekenfilm
Zandvoortse Bridgeclub 365 scorings»
punten wist te behalen tegen Miner* letterlijke en figuurlijke zin wordt met de hierboven geschetste ontwik*
va 360. Na afloop reikte de voorzit* niet door iedereen toegejuicht. Het keling gelijk stelt, hoe minder men er
ter van Z.B.C., de 'heer J. G. Bisen* voornaamste argument hiertegen is in gaat geloven.
Noch het quasic laten bewegen
berger, de Amsterdammers een kleine de verstarring en- de eenzijdige ori*
entering die het tot gevolg heeft ge* van Chinese wijsbegeerten (Martcn
beker uit.
had.
Toonder „De Gouden Vis" 1952)
De gedetailleerde uitslag luidt:
Impasse.
noch Disney's „classics" hebben iets
Fabêl*Stor en Sjouwerman*Springer
spelen met 30*32 gelijk; Fam. v. Ec* De tekenfilm heeft nog maar nauwe* met 'het wezen van de tekenfilm uit
kelt en mevr. Brossois*Schutte win* lijks de middelbare leeftijd bereikt of te staan.
Da makers zijn hier opzettelijk en
nen met 37*25; van Dartelen=Vacler zij beleeft reeds een impasse. Na de
bejubelde ge» pretentieus. De tekenfilm is hierbij
en Peen*Agstenbbe winnen met 54= eerste, door ons Rllen
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
r
37; Notterman*Spiers en dames van tekende hoofdfilm Sneeuwwitje (Dis* nist meer dan een trekpleister, een
Afd. handbal
Dartelen=Hagen verliezen met 29*39; ney 1936) begint 'in de daarop vol* medium waaraan zij {afgezien van de
Dames: O.S.S.*Rapiditas
2=15 dames Fabel*Polak en fam. v. d. Maat gende producties He richting van de commerciële zijde) zonder enige zin
Heren: O.S.S. 1*B.G.V.
30*7 spelen met 36*33 gelijk; Brugman* jongste muze zich duidelijk af te vast houden.
O.S.S. 2=IJmond 2
12*7 Pachter en dames Versteege winnen tekenen.
Een Poesjenelle kelder of een Bal*
Walt Disney, overmoedig gewor* let ïijn voor hun ideeën meer" ge*
Uit de uitslagen blijkt wel dat de met 43*23; Bisenberger*Spoelder en
dames sterk de mindere waren van dames .Bakkenhoven*Vader verliezen den door zijn groot succes, verklaart eigend.
'Maar de hoop in de doos van Pan*,
Rapiditas en de heren de meerdere met 28*45; Penaat*Reijer en dames na de première van zijn tweede
•van B.G.V. dat een wel zeer grote KerkmansSpoelder verliezen met 29= hoofdfilm, dat de tekenfilm de speel* dorra geldt ook voor de tekenfilm en
nederlaag kreeg te incasseren. Dit 46; iKeur*Versteege en mevr. Barens* film binnen enkele jaren zal verdrin* sommige van haar makers.
In verschillende bioscopen komt
was voor de heren de laatste compe= Heidoorn spelen gelijk met 38*35; da* gen.
Zoiets van: Louis Bromfields „The men wel eens het werk van de Cana*
titiewedstrijd, dus zijn ze nu defini= mes Stor=Notterman en dames Drósc*
Rains came" tot en met Shake* dees Mc Laren tegen. Zijn — al*
tief ongeslagen kampioen geworden. Schuilenburg verliezen met 31*45.
thans hier — bekendste film is „Ca*
Ook het" 2e team heeft een aardige
De overige leden van de Zand* speare's „Henry V" en dat allemaal priolen in kleuren".
getekend.
wedstrijd gespeeld.
voortse Bridgeclub speelden onder*
Mc Laren schildert en tekent zijn
Het is niet de bedoeling Disney aan
De selectie=wedstrijden op het O.S.= wijl een onderlinge wedstrijd met als
S.*terrein zijn ook zeer goed geslaaqd, resultaat dat de fam. 'Baarda op de deze overdreven uitspraak voor nu en sujetten en hun situaties rechtstreeks
te kluisteren; er zijn inmiddels op het celluloid, zonder dus gebruik
vooral door het prachtig weer.
eerste plaats beslag legde met 48V« altijd
te maken van een camera.
jaar verstreken.
punt, gevolgd door de fam. Pool met 15Maar
Maar wat belangrijker is, hij bezit
het typeert een verlangen om
KORFBAL
44Va punt.
de tekenfilm meer te maken dan het gevoel om zijn invallen zonder
Het tweede twaalftal van de Zand=
De standen van de kopgroepen na van
enig voorbehoud en zonder terug te
voortse Korfbalclub leed Zondag we* de 5de wedstrijd van de 5e competi* zomaar een vondst of een brillante vallen op lang beproefde voorbeelden
inval.
derom een nederlaag, dit keer met tie zijn thans als volgt:
Zijn meer recente scheppingen be* op de filmband te tekenen.
4*2 tegen Oosthoek 4.
A=lijn: Fabel*Stor 268.52%; dames wijzen overigens dat hij deze mening
Hij speelt met lijnen, beeldvlakken
Fabel*Polak 264.82% en fam. van Ec* nog steeds huldigt.
en situaties en enkele noten muziek
SPELREGELAVOND
kelt 258.33%.
iHet is een begrijpelijke reactie op of slagwerk: Het resultaat is een pu*
In de toonzaal aan de Tolweg wordt
'B*lijn: Fam. Spoelder 278.44%; da* de schijnbaar onuitputtelijke moge* re, zelfs absolute tekenfilm, waarin
a.s. Donderdagavond door de Zand*
de spitsheid vari de maker zich vol*
Versteege 265.57% en Brugman* lijkheden van de tekenfilm.
voortse Korfbalclub een spelregel* mes
'Het heeft echter, net als bij de op* komen uitleeft.
Pachter
260.32%.
avond georganiseerd. De bijeenkomst
Anderen die belangrijk zijn voor
komst van de geluidsfilm, een zich
C=Iijn: Mevr. iMeesman=Agsteribbc vergapen aan technische vooruitgang de herleving van het oorspronkelijke
wordt geleid door de heren Kion,
voorzitter van de H.K.B, en Vreeling, 312.60%; Penaat*Reijer 257.63%; Peen teweeggebracht, en het wezen van de in de tekenfilm zijn: Len Lye en de
*Versteege 254.86%.
bestuurslid.
Deen Jórgen Roos.
tekenfilm voor jaren verdrongen.
Filmkunstenaars op wier terrein
D=lijn: Fam. Baarda 287.24%; da*
De ontwikkeling van de tekenfilm
ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C." mes Lansdorp*Suurland 273.75% en beweegt zich van de vondst af en nog vele wonderen in het verschiet
wordt een gecompliceerd geval, waar* liggen en die de hoop op een her*
Het derde elftal speelde zijn eerste dames Draijer=Kappelhof 268.58%.
nicuwde kennismaking met 't op cel*
promotiewedstrijd voor een plaats in
Op Woensdag 29 April wordt de Dij men alle registers opentrekt.
Haar makers houden zich bezig met luloid getekende. plezier, levendig
de derde klasse. De strijd werd aan= wintercompetitie beëindigd.
grote voorbeelden uit het verleden houden.
gebonden met H.D.M. IV in Den
en met „levend" illustreren — Asse*
•Haag. Het werd een 4=0 nederlaag VOORJAARSRIT
pocster, Pinochio,' Alice in Wonder*
voor Zandvoort. Dit is dus geen best
De Motorclub „Zandvoort" organi* land, Gullivers reizen enz. enz. — Ongeval tijdens training
begin.
Zondag een voorjaarsrit over gaan de plaats innemen van de blote Zaterdagmiddag is tijdens de training
Een combinatie*elftal nam deel aan scorde
voor de a.s. internationale motorwed=
een afstand van ongeveer 175 km met
de strijd om de Kennemerland=beker een rust van een uur. Het aantal inval. 'Binnen de herkansings*moge= strijden een 48=jarige rijder uit 'IJscl*
in Velsen op de terreinen van Straw* deelnemers bedroeg 76, namelijk 26
monde met zijn motor nabij de Hun*
berries. De eerste wedstrijd was tegen motoren en 50 auto's. De rust werd
zerug gevallen. Dr Fokke Bosch en
Eechtrop. Een tamelijk harde wed* genoten in de uitspanning „De Lage
leden van de EHBO behandelden ter
strijd met niet altijd goed hockey. De Vuurse".' Om half zes waren nage*
plaatse het slachtoffer, dat schaaf*
einduitslag was tenslotte 0*0.
telefoonnummers wonden aan gezicht en rechterhand
alle rijders weer bij „De Vijver*
De tweede wedstrijd 'begon niet noeg
had opgelopen.
teruggekeerd. De uitslag luidt:
en adressen
minder dan vier uur later, n.l. om 4 hut"
1. L. Hardenbelt, Haarlem, Oodge,
uur. Saxenburg was de tegenstander. 6 strafp.;
Gevonden voorwerpen
2. Mej. W. Koppen, Zand* 2000 Brandmelding
Zandvoort was de gehele wedstrijd in voort, Zündapp,
Opgave vanaf 9 t.m. 15 April '53
9 strafp.; 3. M. Ge*
2403 Commandant Brandweer
1
'de meerderheid en won met 2*0.
luk,
motorclub
„Haarlemmermeer'
,
Aanwezig
ten burele:
3043,
3044
Politici
Direct hierna werd gespeeld tegen
9 strafp.; 4. J. Vrolijk, motor* 2100 Politie (alleen v. noodgevallen) Portemonnaie m. in'h.; l munt; schop;
Strawberrics, waarvan met 1*0 werd Sparta,
club „Het Oosten", Jawa, 11 strafp.; 2345 Gem. Secretarie
zakmesje; div.- handsch. en wanten;
gewonnen. De laatste wedstrijd werd 5.
P. Minderman, Zandvoort, Ford, 11 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la div. sleutels; kinderschep; zakkam in
met 1=0 verloren van B.M.H.C.
strafp.; 6. H. O'ddens, 11 strafp.; 7. 2262 Informatiebureau VreemdeKnetui; 3=\vielig kinderfietsje.
Zandvoort eindigde op de 3e plaats. H.
Meiland, 12 strafp.; 8. Dr J.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein Aanwezig bij de vinder:
Ook de dames, 'het tweede elftal, Bosman,
strafp.; 9. Th. v.d. Poll, 2887 Stoomwassery „Hollandia",
nam deel aan de Kennemerland=beker 15 strafp. 13
l paar glacé handschoenen, W. Le=
en 10. M. Schörn, 18 str.p.
fünstrükerij, J. H. G. Weenink, vendstraat 16 hs, Amsterdam; hoofd=
wedstrijden. Twee overwinningen en
Pakveldstraat 30 a
één nederlaag is geen slecht resul*
doek, Dr Smitsstraat 7; clu'bdas, Kost=
2560 Taxi dag en'nacht, Zandvoortse- verlorenstraat 85; slpino (groen), Ko=
taat.
'Het veteranen*elftal nam deel aan Sieraden vermist
laan 7
,
ningstraat 19a; meisjesvest {blauw),
2135 Zandvoortse Courant, Gcrteneen tournooi van H.'B.S. te Bloemen»
Zandvoortselaan 287; jongensjasje,
bachs Drukkerü, Achterweg l
daal. Er werden drie wedstrijden ge= Een 32*jarige Amsterdammer, die
Haltestr. 75a achter; armband, Wei*
speeld. Van Kraaien werd met 3*0 ge* enige dagen in een pension 'hier ter 2424 Autobedrijven „Rinko"
marweg 17; armbandje, Helmersstr.
Oranjestraat en Stationsplein
wonnen. Van Strawberries werd met plaatste vertoefde, heeft bij de poli*
46; tas met inh., Brederodestraat 86;
4*0 verloren en tegen Clubhuis ter tie aangifte gedaan van vermissing 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
tas met inh., Kerkstraat 30; tas met
„De Opbouw", Tolïensstraat 47. inh., M. v. St. Aldegondesrraat 14;
Werve werd een 3*2 nederlaag gele* van enige waardevolle sieraden. De
2254
SUjtertf
Letterts,
Zeestraat
44
recherche stelt een onderzoek in.
den.
pak wasmiddel, Hogeweg 49.

Heimwee naar de tekenfilm

Belangrijke
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HAARLEM

de
SPANNINGEN
Alles werkte mee in de donkere bi*
oscoop om de spanning tot het
uiterste op te voeren.
Een zaal tot de laatste plaats be*
zet met een Zondagavond*publiek,
bereid om zonder de minste aarze*
ling wellustig onder te duiken in de
per advertentie voorspelde griezelig*.
heden en een beeldschone juffrouw
die veel kuiser was, dan haar aan de
openbaarheid prijsgegeven 'blotigheid
deed veronderstellen.
Om liet spel te completeren, een
levensgrote schurk in goeie' doen, die
niet voor een moordje of wat terug
schrok.
Dan was er nog de trouwe vriend,
de redder in de uiteindelijke nood,
maar die telde in het begin nog niet
mee, Dat was toen nog maar een
doodgewoon, eenvoudig mannetje in
een kreukelig sporthemd en een ge»
zicht, alsof hij bij voortduring naar
zijn kauwgum liep te zoeken.
De juffrouw op de vierde rij van
voren, dus net niet meer in de nek*
loge, snoof 'het happy*end dat onmiss
kenbaar in de lucht zat, maar je kon
met je klomp voelen dat er nog heel
wat moest gebeuren voordat er aan
trouwen kon worden gedacht.
In de beginne keek ze rustig naar
al dat gemtrigeer, onderhand genoe*
gclijk=luidruchtig op een zuurbal
kluivend. Maar toen de heldin in een
nagenoeg donkere kamer naar ge*
heiine staatsstukken begon te zoeken,
terwijl je de schurk voelde naderen
op het paadje naar de deur, toen zat
ze er pas goed in te komen.
Met een paar forse kraken en slik*
ken deed ze de zuurbal naar lagere
regionen verdwijnen en begon de hel=
din op halfluide toon raad te geven.
„Toe nou mens, doe nou toch eens
een lampje
an, als je wat zoeken
moet, ga v je toch niet in donker lo*
pen te rommelen. Straks loop je nog
srgens met je snuffert tegenan en dan
heb je - de poppen aan 't dansen",
waarop de kuise naaktheid prompt
een schcmerlampje aanknipte en ge*
jaagd verder ging met een enorm
schrijfbureau onderste 'boven te halen
„Je zal zien, straks laat ze d'r tas*
ie ook nog liggen", orakelde zenuw*
achtig de juffrouw verder, maar wat
dat betreft was ze er naast, want
oomplcet met tasje en al dook de zus
van het witte doek achter een s;or=
dijn, dat daar al die tijd al stond te
hangen, kennelijk met de bedoelir-ü
om er verstoppertje achter te gaan
spelen.
Ter juister tijd overigens, want bij*
na tegelijk smeet de schurk de deur
open.
„Net te laat Fader, als ze d'r eigen
nou maar koest houdt, want ik'be»
sterf het gewoonweg van pure angst".
Op dit moment beroofde de schurk
in één greep het gordijn van al 7\jn
ringen, liet het achteloos achter zich
vallen en begon zijn revolver te trek*
ken met hetzelfde gebaar waarmee
een gewoon mens met zijn zakdoek
oleegt om te gaan als er een ferme
niesbui zit aan te "komen.
Maar, en dat zijn van die heerlijke
mogelijkheden bij de film, meteen
komt de held de kamer Wnnenstor*
men. waar vandaan snap je niet.
Als de juffrouw op de vierde rij
van voren, haar ogen niet met een
klap had dichtgedaan zou ze er ge*
'uipe van geweest zijn, hoe het kwaad
weer eens afdoende gestraft -werd en
het Soede z-egenvierde.
Maar ze zag niks, ze deed ze pas
weer open toen het publiek in do
zaal de politiemannen op het do -'•
die het schurkenlijk kwamen oprir*
men, van iiarte toejuichte.
F.n terwijl ze naar de uitgang suk*
kelde, moppsrde ze: „Kan in het ver*
vola wel voor half geld, ik heb net
de hoofdzaak niet gezien".
GELSKE DE NES.
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse) "
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

WEEK-AGENDA
Monopole
Woensdag 22 April 8 uur: film „Hoe
groen was mijn dal".
Donderdag 23 April. 8 uur: film
„Boomerang".
Woensdag 29 April 8 uur: Operette
„Nelly"' door de Zandv. Operette
Vereniging.
Vrijdag l Mei 8 uur: l Mei viering
P.v.d.A. afd. Zandvoort en Zandv.
Bestuurdersbond.
Vrijdagmiddag l Mei 2 uur: Kinder*
meifeest.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 21 April 8 uur: Openbare
verkiczingsbijeenkomst in „Zomer*
lust" door de Prot.sChr. Werkge*
meensch. afd. Zandvoort 'P.v.d.A.
Spreker de heer J. H. Scheps.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 25 April S uut': Toncelgez
Joh. Kaart met ,,De vier Mullers".
Zondag 26 April S uur: idem.
Maandag 27 April 8 uur: Cab. \Virn
Sonneveld met „Bloemlezing".
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Receptie in Raadzaal

Zandvoortse Handelsvereniging
Het 45*jarig bestaan van clc Zand=
voortsc Handelsvereniging is D'mss
dagavond in gebouw Monopole op
feestelijke wijze gevierd. In zijn opcs
ningswoord verklaarde de voor/itter,
de heer M. Wdber, dat een 45sjarig
bestaan „vis" noch „vlees" is, doch
meer als een laatste mijlpaal voor
het gouden jubileum is te beschous
wen. De pioniers van 1908 hads
den het niet gemakkelijk en kampten
met veel tegenstand en diverse moei*
lijkheden. Door hun doortastendheid
echter kan thans feest' gevierd
den!
In Mei 1908 dan werd op initiatief
van de heren Bakels, Brokmeicr,
Roest, Saaf en van der Werff de
\vinkeliersvcreniging opgericht en op
hechte grondvesten, dat heeft de
praktijk wel bewezen. Andere krach*
tige figuren zijn de pioniers gevolgd,
o.m. de heren Rinkel, Schaap, Schips
pers en van Orden, zodat de Hun*
dclsvereniging steeds in het middels
punt van de belangstelling is gebles
ven. Op ons rusten thans vele plic'hs
ten en de strijd zal in de komende
vijf jaar niet gemakkelijk zijn, aldus
spreker, die een beroep deed op de
leden om in deze strijd naast het be»
stuur te staan.
iHierna werd een welkomstwoord
gesproken tot het echtpaar van Fe»
nema, dat in verband met het kopes
ren huwelijksfeest een ruiker bloes
men werd aangeboden, voorts tot g,<n
meentessecretaris, de^hcer W. M. B.
Bosman, beide wetho'uders, de heren
Slagveld en Kerkman, diverse raadss
leden, de plaatselijke doktoren en
verschillende hoofden van takken
van dienst, alsmede de bondspropas
gandist, de heer Pijl en het bestuur
van de R.K. Middehstandsvereniging
~„Dë Hanze''.
De heer Weber dankte tenslotte
het feestcomité onder leiding van de
heer Petrovitch voor het vele vers
richte werk en had hierna nog bloes

men in ontvangst te nemen van enige
leden van de clamcssociëteit.
Om. kwart voor negenen was dan
het woord aan de conferencier Kees
Mandcrs, die al spoedig voor de juis»
te stemming /orgdc en later een aan=
tal aardige liedjes bracht.
Een verrassing was 't optreden van
het ensemble Eddy Christiani onder
leiding van Frans Poptic, dat talrijke
populaire radio=schlagers ten gehore
bracht, maar zich toch niet bepaald
als ccn showsorkest ontpopte.
Voor en na de pau/c trad voorts
op het bekende Kalmartrio, dat aller
bewondering — vooral in de tw2cdc
helft — afdwong. Henri d'Albcrt van
Leeuwen zorgde als Parijse clochard
(iemand die onder de bruggen van
Parijs slaapt en meestal de kost vcis
dient met verkoop van vodden. Red.)
dat de stemming niet al te uitbundig
werd. De aanwezigen brachten hem
terecht een verdiende ovatie.
En dan waren er voorts de streken
en liedjes van de Wama's. Deze twee
aftistcn brachten de lachspieren das
nig in beweging en 'ook zij deelden
vanzelfsprekend in het gulle applaus
evenals mevrouw Petrovitch, die 'di=
reet na de pauze op uitstekende \v\jt
•/c twee Duitse liederen vertolkte.
Al mot al was het een geslaagde
avond, die op hoog peil stond. 'Het
feestcomité heeft een pluim verdiend,
daarover was iedereen het volkomen
eens.
Tegen 12 uur sprak nog de heer
Corn. Slcgers, voorzitter van de R.K.
Middenstandsvereniging „De Hanze"
en de heer 'P. Schaap, voorzitter van
de Haltestraatvereniging. Laatstgc»
noemde bood de heer Wcbcr bloes
men aan.
Na het midnachtelijk uur gingen ds
benen van de (te kleine) vloer onder
muzikale begeleiding van de band van
.Hildering, terwijl een verloting om
drie prachtige prijzen de spanning
erin hield. Bondsp^opagandist Pijl
won ccn 96sdelig eetservies, een prijj
dis goed van pas kwam, daar hij in
Numansdorp door de storm van l
Februari j.l. nagenoeg alles was kwijt
geraakt.
J.G.B.

Overpeinzingen
bij de auditie van Toon Hermans
Velen hebben Woensdagmiddag met hoopvolle blikken, maar de moed in
de schoenen het podium van Monopole betreden om daar, in de aans
wezigheid van Toon Hermans, journalisten, adviseurs, fotografen en radios
technici, even een blijk te geven van hun kunnen in de meest uiteenlopen:
de takken van cabaretsverrichtingen. Om twaalf uur kwamen de eersten
binnen en om half zeven moest deze auditie noodzakelijkerwijs beëindigd
worden.
Toen hing er een matte, lome ste mming op hel toneel van Monopole
waar in die zes en een half uur enige tientallen nummers of alleen maar
brokstukken van nummers hadden geklonken. En toen waren de velen,
het merendeel dat niet aan de beurt was gekomen, weer vertrokken zon:
der de kans gehad te hebben zich te laten zien of horen, maar met de als
troost diende wetenschap dat hun naam was genoteerd.
Want Nederland telt vele ambitieus
zen en vele jongere en oudere adspis
rantsarfisten hebben het soms niet
onbegrijpelijke en soms verbijsterende geloof dat hun toekomst op de
planken ligt. Als ze maar eens onf»
dekl werden, als iemand maar eens
wilde constateren waartoe ze in
staat zouden zijn....
En om hen te ontdekken was daar
dan een gemoedelijke, serieuze Toon
Hermans die bij de meest trieste
prestaties niels liet blijken -van rijn
gedachten en die tegenover de maarheel pover begaafden een optreden
handhaafde dat van sympathiek bes
grip blijk gaf. Daarvoor was zeker
een genegenheid- voor al deze men:
sen, die hun geluk kwamen beproe:
ven. nodig, want het continusbedriif
van verschijnende en weer verdwijs
nende personnages is het afmattends
ste dat er bestaat en leidt rechts
streeks naar een kloppende
hoofds
pijn.
liet doek voor het Monopo!e:l'js
neel bleef de gehele middag gesloten
en achter dat doek, onzichtbaar voor
de wachtenden, gebeurde het dan.
Daar verschenen in grillige opeen:
volging de meisjes en jongens met
gitaren en liedjes, de zangers van
warmbloedige operasaria's, het meiss
je van vijftien dat een gedichtje wil:
de voordragen en de jongen van zes
ventien die piano speelde, de panto:
minesdansers en de balletsdanser,

de professorale goochelaar met de
Limelightstragiek en de man uit In:
donesië met de voordracht van een
verhaaltje in Maleis accent, de zan:
tier van het melodramatische „levens:
liedje" en de chansonnière van het
gepassionneerde Franse chanson, de
imitator van Ives Montand en de bas
die Summertimes van Gershwin
bracht, de zangeres van het Barbara:
lied uit de Dreigroschenoper en de
rode man die niets deed en weer af:
ging, de man die een fluitivonder is
omdat hij bij elk willekeurig lied een
begeleiding weet te fluiten en het
meisje dat het sprookje van Hans en
Grietje op een nieuwe gewaagdere
manier vertelt, een vrouwtje met een
dubbelzinnig lied over een spoortrein
en dan nog de jongen die juist schor
«•as, maar toch niet wilde wegblijven
en ivie al niet, de gewichtigen en de
miskenden, de vertegenen en de ge:
irriteerden.
Allen waren zij er, met al hei
trieste, hel vrolijke en het bizarre
dat er in een mensenwereld maar te
vinden is. Want niet wat- deze men:
sen kwamen brengen trok de aans
dacht bij hen die iets dieper peilden,
maar ook wat al deze hoopvollen
meebrachten aan persoonlijkheid of
gebrek aan persoonlijkheid aan hoiis
ding, inhoud, ja soms aan tragiek. De
tragiek die de beroemde clowns mei
zich meedragen. Men kan er om
lachen, men kan er evengoed om hui-

Dinsdag 28 April zullen Burgemees:
ter Mr II. M. van Fenema en echtge:
note in Raadzaal van 8.30—W uur
recipieren ter gelegenheid van hun
koperen huwelijksfeest.

Jeugdverkeersbrigade
ontving zijn eerste les
Woensdag j.l. hebben de toekomst!»
ge jcugdbrigadicrs in 't politiebureau
hun eerste les gehad voor hun oplcis
ding; o.m. om te worden ingewijd in
de rechten en r lichten van de voet»
ganger.
Naar men s.hat zal de installatie
van de Ie verkeersbrigade in Zand'
voort binnen niet al te lange tijd —
hooguit drie weken — met ccn offi*
eicel tintje plaats .«inden.
De brigade zal ongeveer 15 leden
omvatten. Vooral op de verantwoors
delijkheid van de brigadiers voor hun
mcdesscholieren wordt de nadruk ge=
legd.

<&

fè&tnp"

Deze week ontviiv
gun wij ,De Ramp',
het boek dat een do:
cumentaire is van de
stormramp van Februs
ari en werd uitgeges
ven door de Verenis
ging ter bevordering van de belangen
des Boekhandels. De totale oplage
met inbegrip van de Engelse uitgave
en de bijlagen in de Franse en Duitse
laai bedraagt 675.000 exemplaren. Hel
zal daarom duidelijk zijn, dat de di=
slributie van deze voor ons land onges
kend grote oplage een aantal weken
zal vorderen. Het kan voor een deel
der bestellers dan ook nog wel geruis
met tijd duren voor het boek ter bes
schikking is.
In het voorwoord dal door Konins
gin Juliana werd geschreven spreekt
Jlare Majesteit de wens uil dat dit
boek een klein monument mag vors
men ter nagedachtenis van de storms
ramp die hel Nederlandse volk ges
trollen heeft.

Openbare

Wij iwijjelen er niet aan of ,De
Kamp' doet dit inderdaad.
Voor hel grootste deel samenge:
steld uit foto's, begeleid door een in:
dringende maar sobere tekst, maakt
dit document zonder meer een grote
indruk.
Wat kan men eigenlijk meer ?eg=
gen dan dat het daardoor aan zijn
doel volkomen heeft beantwoord?
Het fotomateriaal getuigt van vrijwel
alle facetten van de ellende, maar
niet minder van de hulp in alle vor:
men van technisch en menselijk ma:
terieel.
Het slaat vol van, in letterlijke zin,
angstig goede closesiips.
Uit typografisch oogpunt, ja het is
al weer zover dat we daar bij deze
dingen naar gaan kijken, waarom hel
te verbloemen?, staat de uitgave op
een uitstekend peil. Het boek is een
zinvol bezit voor iedereen die in die
rampzalige dagen iets van de rouiv
en grootheid van ons volk, als volk,
heeft gevoeld. Het is met onmiskem
baie voornaamheid samengesteld.

AGENDA

OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAAD DER
GEMEENTE ZANDVOORT
op MAANDAG 27 April 1953,
1953 staat eigenlijk in het teken van
de vraag: Zal de P.v.d.A. de winst
des avonds S uur
van 1952 in dit jaar weten te behous
den?
Ingekomen stukken.
Hij toonde met verschillende voor=
Voorstel tot 't afvoeren van het
beelden aan dat men moeilijk een pa»
— suppletoir — op de begroting
rallcl kan trekken tussen een raadss
voor 1952 geraamde subsidie ten
en kamerverkiezing. Om verschillens
behoeve van de Z.V.V. „Zands
"de redenen, die spreker nader onder
voortmeeuwen".
de loupe nam, toonde hij de noodzas
kelijkheid aan dat de a.s. raadsvers
Voorstel tot aanvaarding van een
kiczing consolideert 'hetgeen er in de
schenking.
kamerverkiezing is verkregen.
Voorstel tot wijziging van de
Het grondmotief van de democras
suppletoirc begroting no. 2A van
tie is: verdelen van de macht onder
1953 enz.
meerdere personen. Democratie '/al
Voorstel tot intrekking van het
moeten hebben een decentraliserende
raadsbesluit van 2 September '52,
werking,_ want opeenhoping, van
no. 8, betreffende verhoging huurs
macht is vergroting van gevaar. Daars
prijs brandweergarage.
om is een raad die tenminste uit xe=
ven personen moet bestaan een gros
Voorstel tot verhuur van een ges
tere waarborg voor het nemen van
deelte van de inventaris van het
een goed besluit.
Zuiderbad.
De laatste jaren is de gemeente»
Voorstel tot verhoging van het
autonomie door verschillende oorzas
crediet voor de bouw van een
ken min of meer in de verdrukking
o.l. school aan de A. J. van der
geraakt. De gevaarlijke kant hiervan
Moolenstraat.
is dat de belangstelling voor de po*
Voorstel tot aanschaffing van
litiek dreigt te verflauwen ondanks
ccn tweede roltrommelauto.
radio en couranten.
Da P.v.d.A. is geworteld in de Nes
Voorstel tot toewijzing van grond
derlandse historie en is niet los te
in het \Vecleropbouwplan.
denken van ons volk. iHet is een Nes
Voorstel tot het verlenen van
derlandse politieke partij met alle
een crediet voor het maken van
deugden en ondeugden van dat Nes
een plan voor het bouwrijp mus
dorlandse Volk.
ken van de terreinen, gelegen t/o
Wat er op het spel staat is het vols
het hockeysveld in plansNoord.
gende:
Voorstel betreffende suhsidis
We moeten de Staat gezond 'bewas
ren, en daarvoor is nodig, dat we het
ering van de Chr. IH.B.S. te Cus
lemborg.
kleine /ien als een onderdeel van het
grote, aldus de heer Scheps.
Voorstel tot het garanderen van
Na afloop van zijn ongetwijfeld
een geldlening, aan te gaan door
boeiend betoog bracht de voorzitter
het R.K. Kerkbestuur voor de
hem hartelijk dank voor zijn woors
bouw van een kleuterschool.
den. De heer Hofstra betreurde het
Voorstel tot het verlenen van
dat steeds meer met de goede ges
medewerking, ingevolge art. 72
woonte wordt gebroken, dat twe2 tcs
der l.o. wet, aan het R.K. Kerks
gcnstanders elkaar in het openbaar
bestuur tot het aanschaffen van
bestrijden, niet om elkaar eens goed
leer* en hulpmiddelen enz., wes
de waarheid te zeggen, maar om met
gens stijging van het aantal leers
alle respect voor elkaars beginselen
lingen.
tot een eerlijke en vruchtbare ges
dachtenwisseling te geraken.
14. Rondvraag.
G.H.

Verkiezings vergadering R v. d. JL
De Prot. Chr. Werkgemeenschap Afd.
Zandvoort P.v.d.A. belegde Dinss
dagavond 21 April in „Zomerlust"
een openbare verkiezingsbijeenkomst,
waarbij de opkomst van leden en ans
der belangstellenden bedroevend
slecht was.
Slechts 21 personen woonden deze
vergadering bij en voorzitter de hcei
A. Hofstra stak zijn teleurstelling
hierover niet onder stoelen of banken.
tHij heette de spreker, de heer J.'H.
Sc'heps, lid van de Tweede Kamer,
van harte welkom en hoopte dat zijn
rede een zodanige invloed mocht
hebben, dat de a._s. verkiezingen voor
de P^v.drA. een succes zullen worden.
De heer Scheps belichtte het feit
dat de raadsverkiezingen van 1953
van veel meer belang zullen zijn, dan
in 1949 en de daaraan voorafgaande.

len. Een dergelijke auditie is dan ook
niet uitsluitend een leuk gebeuren,
verre vdn dat, maar als ervaring is 't
tegelijk tot ontroering en cynisme
stemmend.
Tussen de bedrijven door vertelde
Hermans aan de pers wat zijn bedoes
lingen zijn, althans enigszins. Het
gaaf niet in de eerste plaats om het
werven van eerste rangs:artisten,
vooral het type speelt een rol. Hij
wijst op hei werk van de Italiaanse
filmregisseur de Sica die soms met 't
meest onervaren mensenmateriaal de
grootste dingen bereikt, wanneer het
in het grote geheel maar een span:
ning van zichzelf heeft. Die spanning
is belangrijk, hele kunstwerken drijs
ven erop. Hermans vertelt dat hij er
een jaar mee opgehouden is om tot
een andere vorm van cabaret te fcomen, hij had natuurlijk best op de
oude voet door kunnen gaan, om
„ballen te verdienen", maar hij heeft
het de moeite waard gevonden om
naar nieuwe wegen te zoeken. Ver:
der wijst hij op het belang van het
feit dat de cabaretiers die Nederland
telt hun gedachten uitwisselen, dit
met het oog op de aanwezigheid van
Wim Kan en Corry Vonk. Verder
dan nog even op de mogelijkheden
voor artisten van allerlei slag, decor:
makers, costurniers etc. om in een
huis dat men in Amsterdam gekregen
heeft al het mogelijke materiaal zelf
te maken, in het belang van de show
die Hermans aan het maken is en
van het Nederlands cabaretleven in
het algemeen. De toekomstige show
zul S maanden in Nederland draaien,
daarna gaat Hermans 4 maanden naar
Amerika enz. enz.
Wim Kan antwoordt even op de
speech van Hermans om te zeggen
dat hij voor alles veel voelt.
En dan komen de talenten weer
binnen met hun nummers die hoe
langer hoe zeldener len gehore ivors
den gebracht. Langzamerhand wordt
iedereen „groggy", de journalisten
verdwijnen, 7e weten het nu wel.
Is deze middag een begin geweest
voor een injectie in de Nederlandse
kleinkunst? We weten het niet, we
kunnen het slechts hopen, zij het met
enige moeite. Wat voorlopig resteert
is respect voor de man die een zekere
basis durfde te verlaten voor een
sprong in hei duister. Een verschijn:
sel dat zich in de Nederlandse fcwistenaars\\'ereld al te zelden voordoet.

Geen subsidie
Benoemd aan Julianaschool voor Zandvoortmeeuwen
Met ingang van l September a.s. is
tot ondcrwij/er aan de Julianaschool
benoemd' in de vacatuiesGrimm de
heer S. Rijper, onderwijzer aan een
Christelijke school te Soesterbcrg.

Zandv. Reddingsbrigade
Op Woensdag 13 Mei a.s. houdt de
Zandvoortse Reddingsbrigade de jaars
vergadering. O.m. zal een nieuwe
voorzitter gekozen moeten worden
door het bedanken van de heer P.
van der 'Mije.

Jaarvergadering
De Zandvoortse Bestuurdersbond
houdt op Maandag 4 Mei a.s. de jaars
vergadering.

Brand
Dinsdagmiddag werd de brandweer
om ongeveer nalf een gealarmeerd
voor een brandje in een villa aan de
Boulevard Paulus Loot. Het vuur
woedde in de balkenlaag onder de
open haard en moest met koolzuur
worden geblust. Eerst na anderhalf
uur kon de brandweer inrukken.

In December van het vorige jaar bes
sloot de Raad na het aanbrengen van
allerlei besnoeiingen op begrotingss
posten om de Voetbalver. Zandvoorts
meeuwen een bedrag van ƒ 1000,—
te schenken in verband met de aan»
stelling van een beroepstrainer door
deze club. Gedeputeerde Staten heb*
ben daarop medegedeeld dat de grens
zen die aan de medewerking van de
gemeente kunnen worden gesteld, ver
zou worden overschreden, wanneer
de gemeente er toe overgaat, speciaal
voor het aanstellen van een beroepss
trainer een dergelijke subsidie te vers
lenen. Dergelijke kosten zouden voor
rekening van de vereniging dienen te
komen.
Burgemeester en Wethouders hebs
ben daarop te kennen gegeven dat de
aanstelling van een trainer ook voor
de gemeente van belang kan zijn
wanneer hij er toe zou bijdragen dat
Zandvoortmeeuwen naar de tweede
klasse zou promoveren. Hierdoor
zouden dan meer 'bezoekers worden
getrokken. Gedeputeerde Staten bic»
ven echter onverbiddelijk, zodat B. &
W. de Raad nu voorstellen om het
besluit tot deze subsidie ongedaan te
maken.

R.K.S.V. „THE'.ZANDV. BOYS"

Garantie van f 100.000,- • voor bouw
van R.K. Kleuterschool
Het kerkbestuur van St. Agatha heeft
in een schrijven van 17 Maart j.l. de
raad verzocht om een gemeentelijke
garantie voor een geldlening, groot
ten hoogste ƒ 100.000,—, ten behoeve
van de bouw van. een R.K, kleuters
school. Deze school zal worden ge=
bouwd op een terrein ten Oosten van
de Brederodestraat.
In het schrijven zet het kerkbestuur
uiteen dat de kosten van de bouw der
school rond ƒ 90.000,— zullen bedras
gen, met inbegrip van andere kosten
is er dan een. bedrag van ƒ 100.000,—
nodig. Door bemiddeling van Berger
en Co. N.V., ontving het kerkbestuur
de aanbieding van een onderhandse
geldlening, groot ƒ 100.000,—, loop*
tijd 40 jaren, tegen een rente van
4%, mits deze lening door de gemeens
te zal worden gegarandeerd.
Het kerkbestuur stelt dan voorts
als zekerheid voor, de gemeentelijke
subsidie in de exploitatie van de kleu»
terschool, alsmede de vergoeding in»
gevolge de l.o. wet voor de Maria»
school. De gemeentelijke subsidie
voor de kleuterschool kan zonder bc»
zwaar als garantie worden aanvaard.

De vergoedingen, welke ingevolge de
lager onderwijswet voor de Maria»
school worden uitgekeerd, kunnen
niet als zekerheid worden aangeno»
men, daar B. en \V. een -vermenging
van de belangen d'er beide scholen
onaanvaardbaar achten.
Het verzoek van het kerkbestuur
legden B. en W. om advies aan de
commissie voor de financiën en het
onderwijs voor. Mede op' grond van
dit advies, zou de raad de garantie
kunnen verlenen op de volgende voor»
waarden:
a. de gemeente zal het rec'ht heb=
ben om bij vervreemding en bezwa=
ring, zonder toestemming van burge»
meester en wethouders, van onroe»
rende goederen uit de gegarandeerde
geldlening verkregen, een boete te
eisen, die nader zal worden bepaald;
b. de gemeente zal ingeval zij heeft
moeten voldoen aan verplichtingen
uit de garantie voortvloeiende, het
recht hebben de .eigendommen, ver»
kregen door deze geldlening van hot
kerkbestuur over te nemen (te naas»
ten) voor een bedrag gelijk aan het
restant der schuld.

Sport

OFFICIËLE

MEDEDELINGEN

Programma voor Zondag a.s.:
Gemeente Zandvoort
T.Z.B. W.V.H. 2
2 uur
T.Z.B. 3»N.A.S. 4
12 uur
T.ZjB. jun. a=lH.B.C. b
4 uur De Directeur vjn de Dienst der Pu»
blieke Werken maakt bekend dat op
Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a»N.A.S. a
4 uur Donderdag 30 April (Koninginnedag)
T.Z.B. adsp. 'b»v. Nispcn h
3 uur geen huisvuil zal worden opgehaald.

VOETBALVERENIGING
GYMNASTIEK'VER. „o.s.s."
„ZANDVOORTMEEUWEN"
In de afgelopen week werd op de
A.s. Zondag:
damesles ons nieuwste toestel, de
Zandvoortmeeuwen IsHillegom
evenwichtsbalk, in gebruik genomen.
Donderdagavond.
De strijd om het kampioenschap in Het heeft wel veel moeite gekost om
de afdeling van Zandvoortmeeuwen l de gelden hiervoor bijeen te brengen,
is zo langzamerhand in een beslis» doch thans smaken wij' toch de vol» De kachel .brandde bij Mpmus en
send stadium gekomen. De drie clubs doening in 'het bezit te zijn van één daarom k'reeg^ hij visite. De eerlijk»
hcid is soms pijnlijk, maar de. waar»
welke een serieuze kans op de titel der meest moderne werktuigen.
heid moet eens gezegd worden in
maken zijn: Postduiven, L.F.C, en
Ook bij dit toestel zal echter inten» on/e door leugen en bedrog verziekte
Hillegom. iHct 'ligt natuurlijk voor de sieve training nodig zijn om behoor»
maatschappij. De visite koesterde
hand dat deze ploegen zich in de nog lijk voor de dag te kunnen komen.
Helaas niet in de eerste pjaats
te spelen wedstrijden tot het uiterste
Daar de ouderavond van de Wil» zich.
zullen inspannen om geen punten te helminaschool op 28 April a.s. geen aan Momus' spreekwoordelijke in»
verspelen. Dit zal ook 'het geval zijn doorgang vindt, zullen onze lessen op nemendheid. Het gezinshoofd zat na»
melijk met zijn rug naar het gezel»
met iHillegom, dat a.s. Zondag bij deze avond gewoon plaats vinden.
schap gekeerd, te piekeren „hoe dat
Zandvoortmeeuwen op bezoek komt.
morgen weer moest". W^ant morgen
De 'Hillegommers he'bbcn een ach» Af d. handbal
Het
programma
voor
Zondag
luidt:
was Vrijdag. En Vrijdag betekende:
terstand van slechts twee punten op
Dames:
O.S.S.
l»Beverwijk
l
9.45
u.
onherroepelijk kopij»stop.
de leider Postduiven en met nog een
Heren: O.S.S. l»Beverwijkl 10.45 u.
Dus Momus zat aan z'n bureau en
wedstrijd tegen deze ploeg voor de
boeg hebben zij het heft in eigen A.s. Zondag komen de beide 1ste tekende allerlei dwaze figuurtjes op
hand. Dat Hillegom aan Zandvoort» teams van O.S.S. in het veld, beide de witte randen van de krant.
Te vermelden valt nog — 't is
meeuwen een gemakkelijke prooi zul tegen Beverwijk.
De dames kunnen dit keer wel een maar voor de volledigheid — dat zij,
hebben is niet te verwachten. Onge»
twijfeld zal Zandvoortmeeuwen, dat overwinning behalen. Voor de heren die het huishoudgeld beheert, een
zelf slechts een theoretische kans is dit nog niet zo zeker te zeggen avondje doorbracht 'bij kennissen.
heeft, zich niet zonder strijd gewon» daar iBeverwijk zijn elftal met enige Bridge»met»een=praatje dus. Goed.
De visite schonk koffie (van het
ncn geven. Dat het Zondagmiddag er onbekende spelers vernieuwd heeft.
gezin=Momus)
en deelde koekjes rond
om
zal
spannen,
staat
reeds
bij
voor»
School aan Van der Moolen- baat vast. We geven hieronder nog KORFBALNIEUWS
(Ingez. med.)
(van de visite).
— Nee, stoor je niet aan ons, ga
straat gaat meer kosten
Het eerste twaalftal van de Zandv.
de stand zoals die momenteel is;
Korfbalclub speelt a.s. Zondag om 12 gewoon je gang
Postduiven
18 gesp.' 28 pnt.
j Voor al uw spoedopdrachten: l
dan was geraamd
Bepaald coulant van de visite, maar
uur op het trrein aan de Kleverlaan
L.F.C.
49 gesp. 27 pnt.
te Haarlem een wedstrijd tigen toch soms ook sneu voor Momus.
In de vergadering van 20 Jan. j.l. be» Hillegom
18 gesp. 26 pnt.
Niemand dacht er aan te zeggen:
Zandvoortin,
18 gesp. 22 pnt. Haarlem 5.
sloot de Raad een crediet te verlenen
kunnen
van ƒ 163.325 voor de bouw van een
T.Y.B.B.
19 gesp. 21 pnt. A.s. Zaterdagmiddag nemen 30 ads« — Wat ben jij gezellig
piranten deel _aan de feestelijke bij» wc vanavond nog es iets anders van
derde openbare i school voor gewoon
Archipel
19 gesp. 17 pnt.
Wilhelmus
18 gesp. 16 pnt. eenkomst in hotel „De Leeuwerik" te je te zien" krijgen dan je machtige
lager onderwijs en wel aan de A. J.
rug? Momus moest dus wel constate»
BI. Zwart
18 gesp. 16 pnt. Haarlem.
\
an
der
Moolenstraat.
Vlassen)
den dat de kachel en de koffie motie»
H.P.S.V.
18 gesp. 14 pnt.
Gebleken is, "dat dit bedrag, ge»
ven van de eerste orde waren.
Alphen
19 gesp. 14 pnt. TAFELTENNISraamcl voor de stichtingskosten —
1
Shag en cigaretten werden gedistri»
Woerden
18 gesp. 10 pnt. Bij de districtskampioenschappcn t. .»
zonder grondaankoop en zonder eer»
Haltestraat 39
H.B.C.
18 gesp. 9 pnt. feitennis te Amsterdam heeft het bueerd. Begrijpelijk. Voor iedereen is
ste aanschaffing van leer» en hulp»
team van de Zandvoortse politie geen de 23ste een min of meer „moeilijke''
Zandvoort - Tel. 2810 middelen — niet toereikend is.
Na de goede wedstrijd tegen Kcnnc»
Bij de op 30 Maart 1953 plaats ge» mers 3 twee weken geleden, geven successen kunnen boeken. De drk datum.
De „begrijpende" Momus: — Nee
had hebbende aanbesteding werd n.l. we Zandvoortmeeuwen 2 een goede .wedstrijden werden alle verloren.
DE chemische wasserij
/.eg, ik rook wel een pijp, spaar je
door de laagste inschrijver ingcschre» kans om in de uitwedstrijd tegen R.
voor de betere kleding
cigaretten! (Moet je weten dat»ie gek
ven voor ƒ 106.919,=, waarin niet wa» C.H. 3 op beide punten beslag ta leg» K..I.C. „ZANDVOORT"
ren 'begrepen de volgende drie pos» gen. — Het 4e elftal moet proberen Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand» op een pijp tabak is..'..)
De gulle visite: — En jij rookt een
ten: voor afrastering ƒ 750,», voor om uit tegen het sterke D.C.O. 2 voort zijn 12e ronde voor het tweede
cigaret mee. Punt. Uit.
dubbele poorten ƒ 750,» en voor de minstens een "gelijk spel te bevechten. clubkampioenschap.
Daar kwam nog een collega van de
Stand: 1. G. Meijer; 2. J. Kol Sr;
betegeling der speelplaats ƒ 3600,= of Zandvoortmeeuwen 5 besluit de com»
Nieuwe roltrommelauto
krant. De man had een van sarcasme
3.
P.
Gcusebroek;
4.
E.
Keur.
tezamen ƒ 5100,=.
petitie met de thuiswedstrijd tegen
druipend gelaat. — Ik zie 't al weer..
Ook is de vloerbedekking van de H.F.C. 5; de „veteranen" achten we
(vuilniswagen)
't is weer Donderdagavond! (Hij zag
lokalen niet in het bouwbestek opge» in staat met de zege te «aan strijken. SCHAAKNIEUWS
De gemeentelijke vuilophaaldienst be» nomen, waarvoor op een bedrag van
De competitie'nadcrt het einde. Nog ' t . . . . al wéér,...) Momus' blikken
Van alle belang voor het 6e elftal is enkele afgebroken partijen moeten konden deze keer geen kracht bijzet»
schikt momenteel over één z.g. „rol= ƒ 2800,» valt te rekenen.
de uitwedstrijd tegen I.E.'V. 3. Wint
trommelauto" en een oude vuilnis»
Een verhoging van het crediet tot het 6e deze laatste ontmoeting dan is uitgespeeld worden. Wedstrijden die ten aan zijn zwarte gedachten, want
auto die bijna geheel versleten is.
ƒ 181.144 zal dan ook noodzakelijk degradatie definitief afgewend. Wordt volgende week niet uitgespeeld zijn, hij zat nog steeds met z'n gezicht
Wanneer de goede roltrommelauto
tegen de muur.
moeten worden gearbitreerd.
er verloren, dan is men het kind van
— Ja, geef dat vervelende .manne»
Tot besluit van het seizoen worden
dus moet worden gereviseerd — wat zijn.
de
rekening.
Bij
een
gelijk
spel
komt
nu nog enkele Vierkampcn gespeeld. tje een kop koffie en als 't -even kan,
inderdaad hard nodig is — dan komt
dit
elftal
in
puntenaantal
gelijk
met
De uitslagen van de eerste ronde een cigaret. (Gastvrijheid boven
de vuilophaaldienst in het gedrang. Diefstal op het strand
Hillegom 6 en in dat geval zal een luiden:
Daarom dus een nieuwe vuilmsauto,
alles).
Bij
de
politie
werd
Woensdag
aan»
beslissingswedstrijd volgen. We ho»
Men praatte over alles en nog wat
daarover is men liet eens.
x
Porrcnga»F. de Jong
l—O
Niet echter over het merk, dat de gifte gedaan van diefstal van een pen dat het 6e het zover niet zal la»
en Momus luisterde m'et' beroep?» -"
Draaksv."
Keufcn
1—0
matige belangstelling. Tenslotte zit er
directeur van-Publieke Werken heeft boodschappentas en een kistje van ten komen.
KopsTCappeïhóf
l—O
'Zandvoortm. 7 speelt zijn eerste
uitgekozen, n.l. de D.A.F. 50»chassis. een bezoekster, 'die op het strand
„in alias en nog wat" kopij.
Kroon»Bais
„,l—O
promotiewedstrijd a.s. Zondag tegen Termes Sr.=Giskes Jr.
De Londense Blauwbaard, John
Men wil nog andere merken, kwaü» vertoefde.
afgcbr.
Kinheim 4 op het terrein van Haar»
Cristie — het geworstel van Toon
teiten en prijzen weten en heeft ver»
E. MolenaarsTermes Jr.
O—l
lem. We zijn benieuwd of het 7e er
Hermans in Monopole met artisten»
zocht de auto via een Zandvoortse Nieuwe gezichten
in zal slagen succes te boeken.
in=spc7 — De verontrustende riet»
autohandel te laten bestellen.
3
Mei
op
het
Circuit
Voor de Zaterdagmiddagcompetitie M'ONSTER»R1T'VAN WIEL»
Maximaal wordt een crediet ge» in Zandvoort
matten=geschicdenis onder de water»
komen
alleen
drie
adspirant=elftallen
vraagd van ƒ 34.300,—. Ja, de rol» 'Hoewel de inschrijving voor de inter»
toren....
RENNERS
trommelauto's zijn geen two*seaters. nationale motorraces, die de K.N.M. in actie.
O, die rietmatten! De collega grin»
Aan de wielerwedstrijden die op 3
voor - Zondag
26 April:
Mei op het Circuit worden gehouden, nikte breed=uit. Die wist, dat Momus
~Zandvoortm.
".*i
V. op 10 Mei a.s. op het Circuit van Programma
0
0
l»Hillegom
2.30 u. zullen ongeveer vierhonderdvijftig daar over had willen schrijven. Mo»
Leermiddelen
Zandvoort organiseert, nog niet ge»
R.C.H. 3»Zandvoortm. 2
10 u. renners deelnemen. Hieronder bevin» mus tekende venijnige, gedrochtelijkc
sloten
is,
kan
reeds
thans
worden
ge=
voor de Mariaschool
Beverwijk 3=>Zandv.m. 3
uitgest. den zich rond zeventig professional; wezentjes op het papier onder z'n
zegd, dat interessante wedstrijden «e=
D.C.O. 2=Zandvoortm. 4
9.45 u. waaronder Wagtmans, van Est, Faan» hand. Ja, de rietmatten waren taboe.
Onder dagtekening van 10 April 1953 boden zullen worden, vooral omdat
Zandvoortm. 5=H.F.C. 5
9.45 u. hof, Schulte, terwijl ook een groo!' Bartje was al zo vriendelijk geweest
verzocht het bestuur van de R.K. la» bij degenen, die al hebben ingeschre»
I.E.V. 3=Zandvoortm. 6
12 u. aantal amateurs! en onafhankelijken om het gras (c.q. de rietmattenstroep)
gere school alhier, beschikbaarstelling ven, verscheidene nieuwe renneis
Momus' voeten weg te maaien.
van gelden uit de gemeentekas voor zijn, die nog niet in ons land hebben Programma voor Zaterdag 25 April: van de partij zullen zijn. Er zal over voor
— 't Is geen stijl! hikte de~collega
uitgest. een afstand van 170 km worden «e»
de aanschaffing van leer» en hulpmid» gereden. 'Daarbij zijn o.a. de Engelse Zandv.m. 2»S.I.Z.O. 4
Zandv.m. adsp. b»K'land b
4 u. reden. Dit is twee en veertig ronden. schaamteloos.
delen voor het eerste leerjaar, we» rijders Norman Wefob, die in de 250
De visite begon toen omstandig z'n
Zandv.m. adsp. c*Haarlem f
3 u.
gens de door het schoolbestuur ver» cc klasse zal starten op een Benelli
hart te luchten over die vreselijke rij»
R.C.H. g»Zandv.m. adsp. d
3 u.
wachte sterke stijging van het leerlin» en bij de 125 cc»ers op een M.V. Au»
wielstalling. De een zei dat 't een
WATERbETODEN
gental, alsmede voor de aanschaffing gusta, en B. E. Keys, die met zijn
—o—
was, (nou, nou), een ander
De eerste elftalspeler
van Zand»
van het nodige meubilair voor de eer» snelle 250 cc Norton in de Engelse
HW LW HW LW
Strand schandaal
dat 't onrechtvaardig was.
ste inrichting van een achtste lokaal. Tj.T.»wedstrijden meermalen (succes» voortmeeuwen, L. v. d. Werff, is ge» April
•
berijdbaar beweerde
(Wat wel zo ongeveer de zelfde me»
;en boekte. In deze klasse komt, kozen in liet iHaarlems B elftal, dat 26
2.13 9-' 14.28 21.30 6.00»12.30 ning vertolkte.) Een derde wist te
op Donderdag 30 April a.s. (Konin» 27
mast
de
Oostenrijkse
kampioen
Alex
2.43 9.30; 15- 22.- 6.30»13.00 vertellen dat het hek van de dam
Aanrijding
Mayer op Guzzi, ook diens landge» ginnedag) een wedstrijd zal spelen 28
3.13 10.—,15.30 22.30 7.00»13.30 was. Hij lichtte z'n oordeel nog even
dinsdagmiddag had omstreeks half loot R. Holaus aan de start, even» _ tegen het Hillegoms elftal te .Hille» 29
3.43 10.30^16.01 23- 7.30»14.00 toe: — Nu kunnen we alles verwach»
zes een aanrijding plaats tussen twee eens op Guzzi. „Holaus start ook in ' gom. We hopen dat v. d. Werff, die 30
4.12 IL-> 16.32 23.30 8.00»14.30 ten in het dorp: varkensstallen op het
auto's. Op de hoek van de Hogeweg de 125 cc»klasse, op Mondial, met als links half is opgesteld, een waar»
Raadhuisplein, een met borden bc»
en de Westerparkstraat verleende een .velke machine hij onlangs in een in» dige vertegenwoordiger zal zijn. De Mei
1 4.46 11.30 17.06 24.- 8.30»15.00 hangen watertoren, palen en draad»
bestuurder geen voorrang. Beide wa= :ernationale wedstrijd op het Circuit baten van deze wedstrijden worden
2
5.20 12.30^17.42 0.30 9.30»15.30 afzettingen in iedere straat
gens werden licht beschadigd. Per» ran Parma (Italië) als eerste wist te afgedragen aan het Nationale Ram» Samengesteld
dóór P. v.d. Mije KCzn
De man ging zich te buiten: — Als
penfonds.
soonlijke ongevallen bleven uit.
eindigen.
ik morgen de straat.... de openbare
weg, welteverstaan, vóór m'n huis wil
(Adv.)
Gevonden voorwerpen
Chlorophyll afsluiten, zodat er geen kip meer door
kan, dan kan ik dat doen, mits ik
Opgave vanaf 16 t.m. 22 April '53
.tandpasta over relaties beschik! Momus 'bromde
Aanwezig ten burele:
tegen de muur: — De Raad is er ook
Paar grijs»wollen kinderhandschoe»
nog
nen; wit baby»mutsje; oude regenjas;
De visite lachte joelend. Het werd
2 paar kindergymschoenen; sandaal»
rumoerig.
tje; diverse sleutels; rijwieltasje.
Op zo'n manier kwam er zelfs niets
terecht van Beethovens „Eroïca".
Aanwezig bij de vinder:
Momus draaide zuchtend de knop
Stofbril, v. Speijkstraat 10; jonge zw.
van z'n toestel om
Die kopij komt
hond, Schelpenplein
15;
portemonn.
wel.— Is 't vanavond niet, dan mor»
f
(rood), Mariss raat 30; kinderporte»
gen»ochtend half zes. Ja, dat zei
monnaie met irih., Schoolstraat 9;
MOMUS.
staalborstel, Dr Gerkesrraat 47 zw.;
2 scheppen, Zuiderstraat 12; l want
(grijs geruit), Oosterparkstraat 25;
een muntbiljet, Hogeweg 29; portem.
BURGERLIJKE STAND
met irih., Oosterstraat 5; paar zwarte
" 17 tot en met 23 April 1953
dameshandsch,, Hogeweg 30; •welpen'Geboren:
Robert iHans, zoon van J.
pet, Smedestraat 13; windjack, bruin.
Wardenier en D. Paap; Dirk Jan,
v. Speijkstraat 18; vulpen, Nassau»
plein 12; vulpen, Kanaalweg 19; paar
zoon van H. Hennink en A. H.
voetbalsch., Da Costastraat 23; ring
Tjalskens; Margaret 'Rose, dochter
met 5 sleutels, Noorderstr. 10; voet»
van V. L. Bloem en, J. B. Bloem;
bal, Thorbeckestraat 12; sporthemd
Gerard Anton, zoon van A. Loos
bruin, J. P. Heijeplantsoen 4; dames
rijwiel. Haltestraat 6; damesrijwiel.
en J. Willemsma; Alida Johanna
Bakkerstraat 1; autoped, Koninginne»
Gemma, dochter van G. G. van
weg 33; wandelwagentje, Helmers67. De kleine elf zou ze naar de kluizenaar brengen
Staveren
en C. G. de Boer.
68. „Je zult in het vervolg wel voorzichtiger zijn
straat 28.
die midden in 'het Woud woonde. Zonder te vragen
Overleden: J. Paap, oud 56 jaar, echt»
klauterde ze op Raratsus* rug, knipoogde tegen Ma» met elfen, die een onschuldig dansje doen", plaagde
het kleine ding 'hem en Manuel knorde instemmend
genoot van A. M. Magiclsc; E. E.
nuel Mol en reed weg, in druk gesprek met Manuel.
(Adv.)
d'at vriend Raratsus blij mocht zijn zijn onbeleefdheid
Ehrencron, oud 69 jaar, weduwe
„Zo genoegelijk en zo gemakkelijk, deze manier van
wat in te kunnen 'boeten. Eindelijk kwamen ze bij
reizen", zei ze lachend, „mijn been is haast beter,
van C. C. Frietman, beiden overlc»
de kluizenaarshut, die bewoond werd door een oude
maar ik neem het er nog maar,van". 'Het was een
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 47 et.
den te Haarlem.
egel
met
een
verstandig
gezicht.
verre wandeling en Raratsus 'transpireerde.
Mijnhardc Hoofdpijntabletten.Koker 80 et.

Mensen en zaken

I

Natuurfrisse adem met P!

De avontuurt i jko reis

iSEM^^ïf

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor ??
spoedgevallen s.v.p.).
3 Mei a.s. hopen onze geliefde
ouders
,
DOKTOREN:
C. PLUG
Dr B. Entzinger, Hogeweg 39, tcle»
en
foon 2181.
A. PLUG»PAAP
\VUKZUSTER:
de dag te gedenken waarop ze
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
voor 25 jaar in het huwelijk
telefoon 2306.
traden.
Dat zij nog lang gespaard mo»
PREDIKBEURTEN
gen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen
. Hervormde Kerk, Kerkplein
Rie en Jaap.
Xonclag 26 April
10 uur: Ds C. de Ru.
Zandvoort, 19 April 1953'
7 u u r : geen dienst.
Tollcnsstraat 5
j\fed. Protestantenbond, Brugslraat 15
'Xonciag 26 April
10.30 uur: Ds J. 'Heidinga van Haar»
Icrn.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
/.oiulag 26 April
10 uur: Ds A. de Ruitei. Voorbcr.
Avondmaal. Belijdenis des geloofs.
5 uur: Ds A. de Ruiter.
Z. 10.
jVec/. Chr. Gemeenschapsbond
D'nsdag 28 April
8 uur:'Samenkomst in „Ons Huis".
Spi'.: T. W. van Zeijl.

De 10e Mei 1953 hopen onze
geliefde ouders
P. L. WARMERDAM
en
H. WARMERDAM*
VERDEGAAL
de dag te gedenken dat zij
voor 25 jaar in de echt wsrden
verbonden.
Dat /.ij nog lang gespaard rno»
gen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen.
Zandvoort, 23 April 1953
Hogeweg 29

Onze Kousen
en Sokken
reclame
Nylons
2.65
Enkalons
2.98
Geminderde Nylons .. 3.95
Perion Wandelkous . . . . 4.Z5
Kristal Nylons m. zwarte'
naad
5.95
Kristal Nylons met fan»
tasiehiel
6.25
Linksgeweven kousen .. 1.98
Linksgewcven m. Pcrlon 2.25
*
Heren Anklets
1.29
Heren Sokken
1.98
Grote sortering
SKISOKJES
.... vanaf O.ZS

„De Wolbaai"

Haltestraat 12 A - Tel. 2099

J&ek Boer

Fa J, v. d. BOS & Zonen
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100

Breek met de sleur
Doe de was uit de deur

REEDS
IN ÉÉN DAG
GEREED

Brandmelding
Commandant' Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)

2345 Gem. Secretarie
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadliuisplein
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
fynstrykerö, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sgtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Tollensstraat 47.
2254 Slüterü Lefferts, Zeestraat 44

Ervaren chauffeur gevr.

op ZATERDAG 25 APRIL 8 uur in „ZOMERLUST"

nog enkele plaatsen
__^^

aan de zaal verkrijgbaar.

WEEK-AGENDA

\

GROTE KROCHT 14 - TELEFOON 2919

interessante voorstelling

Te koop gevr. TUINBANK
of 2 stoeleïi en tafel. Br. m.
prijs en kleur ond. no. 3203
bureau Zandv. Courant.
2*PERS. OPKLAPBED
te koop gevraagd.
Kostverlorenstraat 38.
KONUNENHOKKEN
te koop gevraagd.
Br. no. 320S 'bur. Zandv.Crt.
2 DAMESFIETSEN te koop
ss.g.a.n. Campagne, Burg.
Engelbertsstraat 16.

Ts koop wegens vertrek
CANADESE KINDER» WAGEN. Brederodcstr. 68.

Garnituur
• van geribd
katoenen
tricot weefsel,
hemdje met
busrevorm
en picot
garnering,
maten 40/48

Te koop: HUIS, direct leeg
te aanvaarden. Brieven ond.
no. 3204 bur. Zandv. Crt.
TE KOOP: een partijtje
Chinees handw. kantklos»
kleedjes en enkele gebrand»
schilderde triplex wandpla»
ten en skrantenhangers.
Dr. Gerkcstraat 103.

per garmtuur

75

Voor direct gevr.
NETTE JONGEN.
Slagerij Spiers, Haltcstr. 30.
ZELFST. MEISJE gevr. voor
de dag of d. en n. Mevr.
Gielen, Duindoornlaan 38,
Bentveld. Tel. K 2500=27265.
ONZE ZAAK IS ZATERDAGAVOND VAN 8.10 UUR GEOPEND l

Gevraagd
VACANTIE»
WONINGRUIL.
Welke fam. in Zandvoort
wil geel. 14 dgn. eind-Juli
.Boekhandel LORENZ, Haltestraat 15.- .
begin Aiig.' woning' "ruilen
met 'Hilversum, 5 sl.pl. bc»
schikb. Gevr. 4 sl.pl. (3 vol»
w. en l kind). Br. onder no
3210 bureau Zandv. Crt.
t PREEF 20 -_ TELEF. 12267 - H A A R L E M
WOMINGRUIL
Chr. M.U.L.O.-SCHOOL
.—Zandvoort.
Aangeb. vrij huis, v. en a.
met drie» en vierjarige opleiding, gesplitst na
kamer, keuk., l gr. en 2 kl.
het eerste leerjaar.
sl.k., tuin. Huur ƒ 6.35 p.w.
Leerlingen voor de eerste klas moeten minstens
Gevr.: ongev. zelfde of iets
6 klassen ener L.S. met goed gevolg hebben
kleiner huis te Zandvoort.
doorlopen.
Br. no. 3201 'bur. Zandv.Crt.

„DREEFSCHOOL"

INSCHRIJVING elke Donderdag van

VACANTIE*RUIL
Aangeb.:. Huis te Amcrb»
foort, bij de bossen.
Gevr. voor Aug. evcnt. half
Juli huis te 'Zandvoort.
Br. no. 3206 bur. Zandv.Crt.

Heer, werkzaam in A'dam,
zoekt p. l Juni KAMER(S)
A. C. Koomen, transportbedrijf. Willemstraat 11. zonder bovenbew. in rustig
huis in Zandvoort of Ovev»
veen, in prett. huisel. milieu.
Volledige verzorging. (Juli»
Gevraagd per l Mei
Aug. afwezig). Brieven ond.
AANKOMENDE VERKOOPSTER
no.~3205 bur. Zandv. Crt.
met het vak bekend.
Te huur gevr. GBMEUB.
HUISJE of verdieping, van
DE WOLBAAL, Haltestraat 12
15 Juli»15 Aug.; huisk. en 3
sl.k., vrije keuken. Br. onder
no. 3207 bur. Zandv. Crt.
Prettig kook je pas

E SS O GAS
Voor klein pension
Nooit vuile handen, geen roet meer
KAMER»WERRMEISJE
Monopole
op de pannen. U kookt beter, en vlug» gevr. Brieven ond. no. 3209
ger als U ESSO GAS in huis hebt. bureau Zandv. Crt.
Vrijdag 24 April 8 uur: film „Iwo
Jitna".
In September werd de huur die de Zet nu door en vraagt inlic'htingen
Zaterdag 25 April: R.K. Toneel Ver. gemeente betaalt voor de brandweer* over dit moderne gas bij
CAFÉ OOMSTEE
garage verhoogd tot ƒ 1350,— per Fa F. W. CASTIEN en ZOON
„ t Voetlicht".
Iedere Vrijdag gekookte
jaar. Ged. Staten hebben tegen deze Zandvoortselaan 119 rood, Zandvoort
Zondagmiddag 26 April 2.30 uur:
of gebakken mosselen
verhoging bezwaar gemaakt,' zodat
,. "'ro „Ridder zonder vrees".
Wij leveren ook PETROLEUM. Tot 1.30 uur geopend
Zondag 26 April 8 uur: film „Iwo de gemeente niets anders, overblijft
ZEEP en BORSTELWERK
Jima".
dan om clc verhoging"weer in te trek»
ken. Niet zo prettig voor de verhuur»
Maandag 27 April S uur: idem.
TAPIJTEN
£
'Jinsdag 28 April 8 uur: film „'Het der.
huis aan de rivier".
Week-end reclame
Slechts Jcorte tijd speci*
H'oenscfsg 29 April 8 uur: idem.
ale verkoop Jaarbeurs»
Schilderij
VET bij 't VLEES
'Jonderdag 30 April: avond van de van Oud-Zandvoort
monsters ver beneden
„Oranje Ver." en „'t Voetlicht".
fabrieksprijzen: Wiltons
250 gram Rauw of
1 r
!]dag l Mei 8 uur: l Mei viering Jhr F. Tcding van Berkhout uit Haar»
l pakje Gesmolten voor ƒ 0,25
ƒ 79,50, ƒ 135,-, extra
l -v.d.A. afd. Zandvoort en Zandv. lem heeft de gemeente een dopr hem
grote maten 270 x 360
Schoudercarbonade
ƒ 1,75
ttestuurdersbond.
in 1898 gemaakt schilderij aangebo»
voor ƒ 155,-; 'M.Smyr*
Vet gemest KALFSVLEES:
1 n
Jdagmiddag l Mei 2 uur: Kinder» den dat'het voormalige ouden man»
na's perz. dcss. ƒ 98,—,
Kalfslappcn
v.a. ƒ 1,78
meifeest.
nen» en vrouwengasthuis voorstelt
grote maten ƒ 125,—.
Kalfscarbonade
ƒ 1,55
met een doorkijk door de Rozenöbel»
TAPIJTHANDEL
Kalfsfricandeau
ƒ 1,98
Andere attracties en
straat naar de eveneens afgebroken
„MARO" N.V.
Rundvlees
v.a. ƒ 1,90
nuttigheden
Jansstraat
85, bij Grote
vuurtoren.
100 gr. poulet; 100 gr. gehakt
Markt,
Haarlem.
Een herinnering dus aan het oude ka»
Zaterdag
25
April
8
uut:
Toneelvoor»
en
l
mergpijpje
ƒ
0,65
v
porstelling door Toneel Vereni» rakteristieke deel van Zandvoort.
VOOR DE BOTERHAM:
,.ë'ng „P'hoenix" in Zomerlust.
100 gr. Pekelvlees en ) un ou
en
'Jöandag 27 April 8 uur: Succesfilm Grond in Plan Noord wordt
100 gr. Presham
l
•^Komantisch 'Frankrijk" door de bouwrijp gemaakt
100 gr. Pekelvlees en l' U
n OU
en
'>ed. Reisver, in 'Zomerlust.
100 gr. Pork
)
'
•Het ligt in de bedoeling met de voor»
L'resham
100 gram f 0,28
Stadsschouwburg, Haarlem
bereiding van de plannen tot 't bouw»
200 gram ƒ 0,50
'-**et-dag
25
April
8
uur;
Toneelgez.
rijpmaken
van
bouwterreinen
ten
-,Jon. Kaart met „De vier Mullevs". Noorden van het hockeyveld een be=
gin te maken.
26 April 8 uur: idem.
Kleine Krocht l, telefoon 2432
27 April 8 uur: Cab. Wim Een eerste credict van ƒ 2500 wordt
Grote Krocht
zonneveld met „Bloemlezing".
gevraagd.

Huurverhoging
brandweergarage
gaat niet door

Popeline damespyjama
met aangeknipte mouw
en lastex taille, in
marine, bordeaux,
donker groen en bois de tose
met wit gepaspeld,
maten 40/48

nette Winkeljuffrouw

Wasserij MEULMAN

Voor de buitengewoon

zomerpyjama's..

BIJVERDIENSTE
Thuiswerkster gevr, voor 't
maken van klein breiwerk.
Br. no. 3202 bur. Zandv.Crt.

FLINKE WERKSTER gevr.
2 ochtenden per week.
Kostverlorenstraat 53.

In de wasautomatiek van

Toneelvereniging „PHOENIX"

voor heerlijk luchtige

„Romantisch Frankrijk''

REGLAMIL?

Belangrijke

nu breekt de tijd aan

TE KOOP AANGEB.:
Divan incl kleed; Accovdc»
(12 bas); l pers. houten
Ned. Reis-Vereniging on
Ledikant met spiraal. A. .T.
HERHALING van de succesfilm» v. d. Moolcnstraat Jt.
avond
Te koop ENIGE PERCE»
LEN op eerste stand. Eigen
grond. /Hypotheek bcschikb.
op MAANDAG 27 APRIL
8 uur precies in „'ZOMERLUST" Een HUIS TE KOOP waar»
Entree ƒ l,— leden; ƒ 1,50 introdu» van het ben. huis, bev. 4 k.
cc's. Kaarten verkrijgbaar bij Bock» en keuk., vrij te aanvaarden
handels Esvé, Lorcnz en Bakels en is. Eigen grond.
Makelaar W. PAAP.
indien voorradig aan de zaal.'
Kostverl.str. 1. Tel. 2965

Zondag 26 April 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Drs Kwee
,S\van Liat van het ?Iumanistisch Vers
bond. Onderwerp: ,,Verdraag/aam» Voor de vele bcwij/cn van belang»
stelling die wij ondervonden ter ge»
hcid".
legenheid van ons 50=jarig huwelijks»
feest, zeggen wij allen, die deze dag
TIJDELIJKE AANBIEDING:
voor ons tot een onvergetelijke maak»
WOLLEN DEKENS ten, hartelijk dank.
STOMEN
W. Terol
volgens de originele Leidse methode
A. Terol'vnn Keulen
\ DEKEN
./ 1,50
Bij Z E S R E P E N
Zandvoort,
24
April
1953
2 DEKENS in l zending ƒ 2,50
Da Costastraat l
('Kwatta, Tjoklat of
3 DEKENS of meerdere
van iHoutcn)
per stuk a ƒ l,—
Voor Uw hartelijke deelneming en
a 20 cent per stuk
alles in één zending
belangstelling ons betoond bij het
REGENJASSEN incl. W.P.
l
zakdoekje
cadeau
overlijden van mijn dierbare, Man en
nog slechts enige weken
Vader
van ƒ 5,25 voor ƒ 3,65
•WILHELMUS JOSEPHUS - APOL
Chem. Wasserij en Ververij
KEYSER
betuigen wij U onze oprechte dank.
Kerkstraat 18 .- Telef. 2412
GR. KROCHT 27 = Telef. 2653
J. W'. M. ApohBrugman
E. F. W. Apol
HUIS-, DECORATIE- EN
ADVERTEERT in de
Zandvoort, Atjril 1953
BECLAMESCHILDERSBEDRIJF
ZANDVOORTSE COURANT
Brederodestraat 49
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en. 54
GLAS-ASSURANTIE

O

OP
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4—5 uur

bij het H. d. Sch.
F. VAN WOERDEN

Woningbouwvereniging

„Eendracht Maakt Macht"
Door emigratie zal vermoedelijk vrij komen de
woning

Koningstraat 91
Huurprijs ƒ 5,10 per week. Volgens rangnummer
zal uit de deden een voordracht worden gedaan
vopr het betrekken van de woning.
Opgave van leden vóór Dinsdag a.s. schriftelijk
bij de secretaris D. VAN DIJK, <Dr C. A. Gerke»
straat 22.

Enorme collectie sportieve
DAMESJUMPERS v.a. f 4.95
KHAKI PANTALONS
vanaf ƒ 11,50
Shorts in diverse kleuren, Khaki overhemden,
Weekendshirts, Geruite jongensblouses, ijzer»
sterke SANDALEN vanaf maat 28.
Mooie collectie Dames:, Herent en Kindersokjes

Sporümis „Zandvoort"
Haltestraat 35 - Telefoon 2131

Fijne Vleeswaren

Zaterdagmiddag a.s.

100 gram
Schouderham
50 et.
Boterhamworst
39 et.
Rookworst
32 et.
Kip's Leverworst .... 36 et.
Paardenrookvlees .... 50 et.
Leverkaas
46 et.
Gebraden gehakt .... 36 et.
Bloedworst
24 et.
Prima gek. worst, Bacon,
Osse rookvlees, Gelderse
achterham.

Vertrek l uur
Zondag a.s. naar de
Bollen
Bezoek Keukenhof.
Vertrek 2 uur

ZomerI. J. Knotter
Haltestraat 37 - Tel. 2891
schoenen
en sandalen

,LA VIANDE'

Bloemen Corso

Zondagavond naar de
FLORA en de
verlichte Stad

Vertrek 8 uur
Zondag 3 Mei naar de

bloeiende Betuwe

Vertrek 8 uur

P. KERKMAN
Haltestraat 63

wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

'i

Sioomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

27 APRIL |

27 APRIL

95

5

Maten: 28 . . 5.95
29-31
6.95
32-35
7.50
36-40
8.50
41-47

9.50

Speciale aanbiedingKI N D ER-SAN DALEN
met crépe zolen, maten:
20-23
4.95
24-27
5.50
28-31
5.95

EIGEN FABRIEK
TE WAALWIJK

naar KERKSTRAAT
32
i
Fa. Portegies & van Campen

DEGRUYTE
pocket books

Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - ZAANDAM -ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - HILVERSUM
BUSSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

SPORTCOLBERTS van
ƒ 27,75 tot ƒ 45,MANTELCOSTUUM i.d. moderne tinten ƒ 89,TROPICAL, PICKsWICK en
BIRDSEYE COSTUUMS
ƒ 108,KAMGA'REN COSTUUMS, 100 % .... ƒ 79,PANTALONS
van ƒ 14,- tot ƒ 34,REGENJASSEN
van ƒ 19,- tot ƒ 91,-

onze saak van Poststraat .12

Voor de Schoonmaak

PRES

Kledingbedrijf Succes
biedt U
een grote collectie

P£DICURE

MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. V A N B O R K U M
NU: Dr Gerkestraat 21
Telef. 2812
Jarenlange ervaring!

F.v.Herwijnen

Aangifte leerlingen
V.G.L.O.-SCHÓOL
(7e en 8e leerjaar)

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bc=
kcnd. dat gedurende de weck van 26 April t/m 2 Mei
a.s. gelegenheid wordt gegeven tot aangifte .van kindes
ren voor bovengenoemde school, die de 6e klasse heb*
ben doorlopen.
• 70 et per 250 gran De aangifte moet geschieden bij het Hoofd der school,
heer A. -Mabelïs, Potgieterstraat 29, op werkdagen
Fa. van Staveren de
J
tussen 7 en 8 uur 's avonds.
Zeestraat 48, telef. 2684
Naast algemeen vormend onderwijs, o.a. les in:
nuttige en vrouwelijke handwerken (3 uur)
(2 uur)
huishoudonderwijs
Partij van de Arbeid
Zandvoortste
Café „De Kroon"
{3 uur)
handenarbeid
Bestuurdersbond Iedere Woensdag speciale
Afdeling Zandvoort
(jï- uur)
Engels
MOSSELENAVOND Zandvoort, 22 April 1953
?
Stationsstraat 11. Tel. 3075
FEESTELIJKE BIJEENKOMST ter viering van Geopend tot 2 u. 's nachts.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
'het l Meifeest onder de leuzen:
De Burgemeester, VAN FENEMA.
WELVAART VOOR NEDERLAND
De Secretaris, W. BOSMAN.
EENHEID VOOR EUROPA
van
VREDE VOOR DE MENSHEID
Alleen Zaterdag:

Spritsjes

Kerkstraat 20

1 MEI 1953

INKOOP
antiquiteiten

in gebouw MONOPOLE, Stationsplein

De Meirede wordt uitgesproken door de heer Kleden, Perzen, Meubelen,
M. TER BOROH, Voorzitter van de Algemene Gouden en Zilveren voor»
BedrijfsgroepensCentrale te Amsterdam.
werpen.
Verder werken aan het programma mee:
:
'De zangvereniging „DE STEM DES VOLKS ', Kerkstraat 13. ' Telef. 2288
' 'HENNY FONTAINE en ADRI KAAN met
liedjes, voordracht en duetjes,
De Zandv. Mondaccordeon Ver. „EXCELSIOR"
Abonneert u
Entree 40 et. bel. inbegr.
Aanvang 8 uur

r

KINDERMEIFEEST
's middags om 2 uur in „MONOPOLE"
Er wordt een PRACHTIGE FILM vertoond.
Kaarten verkrijgbaar: Mevr. iBossPlug, Tollens»
straat 5; Mevr. Schniede\vind*Paap, Koningstr. 68.

:

Alle soorten GLOEILAMPEN

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Telefoon 20085, 'Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons Huis, Dorpsplein, Tel. 2374
B. Bakker, Dr. Gerkestraat; '48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

„MONOPOLE"

op de

De strijd pp de drempel van Tokio verfilmd! •
Deze film is gebaseerd'op de werkelijke slag van
Iwo Jima.
Toegang 18 jaar.

BEHANGWERK

in elke prijsklasse. Behang
ook uit voorraad leverbaar.
Haltestraat 27 telefoon 2596

Het huis aan de rivier
ZONDAGMIDDAG 26 APRIL, 2.30 uur '
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
Amerikaanse komiek Joe E. Brown in: -

Eidder zonder vrees
ALLEEN ZATERDAG
als RECLAME:

Toegang alle leeftijden.

Vanille-betons en
Macroontjes

ZATERDAG 25 APRIL gereserveerd voor do
R.K. Toneel Ver. „'T VOETLICHT".
DONDERDAG 30 APRIL (Koninginnedag)
gereserveerd voor de „ORANJE VER." en
;,'T VOETLICHT".
VRIJDAG l MEI gereserveerd voor de „P.v.d.A."

Fa,A,v,d,Mije&Zonen
Schoolplein 4 - Telsf. 2467

Bij ieder pak W.v.A. Koffie
een heerlijke

KOEK CADEAU
W.v.A. KOFFIE
verkrijgbaar in 3 superieure melanges
SAFFIER . . . 250 gram pak 180
SMARAGD . . 250 gram pak 200
ROBIJN . . , 250 gram pak 216

Er is niet beter!

DINSDAG 28 en WOENSDAG 29 APRIL, 8 uur
Een schokkend „ -drama! Een adembenemende
thriller! Lee Bowman, Jane Wyatt, Louis Hayward in Fritz' Lang's

Toegang 18 jaar.

van 85 et voor 70 et
per 250 gram

Dat is bijzonder aantrekkelijk! De
fijnste koffie met een heerlijke koek.
Van Donderdag 23 April t.m. Zatcrs
dag 2 Mei ontvangt U

I WO JIMA

Woninginrichting
Voor uw

KOFFIE MET KOEK

Stationsplein > Dir. Gebr. Koper s Telefoon 2550

ZANDVOORTSE
COURANT
V
,
/

Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

IN ÉÉN MAAND
UW RIJBEWIJS A
Autorijschool K* Offenberg

THEATER

VRIJDAG 24, ZONDAG 26 en
MAANDAG 2 7 APRIL, 8 u u r
. . .
John Wayne, John Agar, Mara Tucker, -kde/a
Forrest in:

L. Balledux & Zonen
LAMPEKAPPEN Wel mooier, niet duurder

V&Q.UW.

DAT IS VOORBIJ
Met alle voordelen die 't zelfstandig*
huisvrou\v»zijn meebrengt zijn er ook
nadelen die je zo in het begin helc=
maal niet opvallen.
iMét de jaren besef je pas hoc
makkelijk het eigenlijk was om een
Rijksgedipl. schoenherstcllcrs
onmondig kind te zijn, -een snotneus,
een kip zonder kop.
Meestal voelde je je gloeiend ver=
l 22- APRIL ontwaardigd
27 APRIL |
als je op een --familie:
feestje zonder pardon naar bed werd
gestuurd om een, uur of tien: Kom
kindje, het is bedtijd.
Maar hoeveel zou je er nu niet
voor over hebben als iemand tegen je
zei, terwijl je een huis vol -visite
hebt, dat je maar eens naar je bedje
moest gaan. Nee hoor, tot het eind
van het feest mag je zó maar öp=
blijven, maar je mag nu ook alle na=
pret meemaken: de volle asbakken,
de kringen op het mooie tafeltj'e, het
brandgat in het vloerkleed, de- gele
gordijnen, dat is nou ook allemaal
voor jou.
Wat was een griepje eigenlijk 'een
aangename onderbreking van het
saaie schoolleven.
Je had een ietsje hoofdpijn, je
hoestte wat, het. regende, je had- geen
steek aan je huiswerk gedaan en bo*
cl.
3 Dubbeïtjesrepen. a 10 et. voor slechts
vendien voelde je, een schriftelijke
overhoring aankomen voor plant* en
et.
dierkunde.
3 Grote r e p e n . . . . a 1 2 et. voor slechts
Even zweefde je humeur beneden
et. nul,- maar dan was in één klap: alles
3Goudrepen . . . . a 18 et. voor slechts
opgelost: Je bleef thuis. Griep had je.
Je moeder was bezorgd. De dokter
et.
3 Rozïjn-Nootrepen a 25 et. voor slechts
halen? Ach nee zeg, je wou het van:
Geldig t/m Dinsdag a.s.
daag even aankijken.
Om elf uur kreeg je koffie op bed
met wat lekkers, je las Joop ter Heul
helemaal uit, met een grote zak zou:
te drop. Tegen vijven kwam je even
beneden om wat dramatisch bij. de
kachel te gaan "zitten. Tenslotte at j-:1
530423 maar mee aan tafel. Twee borden
zuurkool en drie pannckoeken na. Ja,
je voelde je heus al weer iets opge*
knapt.
Wij ontvingen een grote
'En wat is nu een griep? 'Zolang je
collectie nieuwe
hebben w,e ruime keuze in vitrages, je ene been nog voor -het andere kan
lopers, matten, balatum, overgordijn: zetten hobbel 'je -door. Vrouwen zijn
stoffen. . Verder bedrijfskleding en taaier dan mannen, dat lees je in alle
Komt U eens neuzen
andere manufacturen.
statistieken, dus kan jij onmogelijk
ziek zijn.
Boekhandel
Fa A/v.d. Veld-Schuiten Alleen als je. bijvoorbeeld je benen
Vanouds Kruisstraat 12 - Tel. 2360breekt kan je wel gaan liggen, maar
dan met een breiwerk, of de stop»
De BESTE RECLAME Is
mand naast ' j e sponde.
Haltestraat 12
adverteren
Zodra je echter weer twee stappen
in de ZANDVOORTSE COURANT
kan doen, ben je weer helemaal ge<
nezen. Oh, vrouwen zijn reuze taai.
•Het is zuur, maar zo'n heerlijk
dagje schoolziek zijn en vertroeteld
te worden, dat komt niet meer.
Dat is voorbij!
NEEL.
Wij

't Wordt weer tijd voor sandalen.
Tienduizenden dragen jaarlijks onze bekende
GRIEKSE
S A N D A L E N
en zijn tevreden. Geen wonder! 't Is ook iets bijzonders!
Oersterk rundieder, extr.a zware zolen, buitengewoon gemakkelijke pasvorm en bovendien EXTRA GOEDKOOP!

K0-0A.

EXTRA AANBIEDING
ECHTE ZAANSE

BESCHUIT
rollen voor

51

et

gróte rollen van
14 stuks

,•

Kijk zelf maar bij

VANAMERONGEN

l
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Zandvoottmeeuwen

Zaterdag 2 Mei collecte
ten bate van de
Stichting '40-'45
De Afdeling 'Zaridvoóft van de.Stich»
ting 1940»1945 stelt zich -voor Zater»
dag a.s. een collecte te houden. De
Stichting steunt, zoals men weet, de
nabestaanden van 'de slachtoffers van
het verzet en verzorgt op het ogen»
blik ongeveer 5500 gezinnen, waaron»
der. 1080 invaliden. • '
Veel geld is daarvoor jaarlijks no»
dig en men hoopt dan ook op een
krachtige steun aan deze collecte.
Er is echter nog behoefte aan col»
lectanten, in verband waarmede het
Bestuur een dringend beroep doet op
allen die hun medewerking willen
verlenen. Collectanten kunnen zich
aanmelden . bij het Bestuur, dat als
volgt is samengesteld:
G. Tates (voorzitter), Langelaan 16,
Bentveld; J. J. J. Paternostrè (vice=
voorzitter), iHerm. Heijermansstr. 17
huis; Mevr. C. L. H. de'Reus (secr.),
Wilhelminaweg 52; J. v. - d. Hoek
(penningmeester), Koninginneweg 36;
P. 'Brüne, Westerparkstraat 27; P. G.
Boon, Koninginneweg 13; J. Diemer,
Koninginneweg 31; J. H. .Hermarij,
Zandvóortselaan 20; H. de Jong,
Oranjestraat 14 en IJs de Jong, Ach»
terweg \".
Communistische
lijstaanvoerder
wilde afspraakje maken
met P.v.d.A.
De lijstaanvoerder van de Commu»
nistische partij, afd. Zandvoort, hei
raadslid de heer J. Moll heeft zich
met een brief gewend toi de Partij
van de Arbeid, afd. Zandvoort, waar*
m hij voorstelt dat beide groep.eri'n»
gen m de komende weken niet in de
eerste 'plaats elkaar zullen bestrijden.
Het communistische raadslid wijst er
op.dat reeds, vele malen door 't onf*
breken van een eensgezind optreden
van beide fracties niet werd bereikt
wat bereikt had kunnen worden.
Hij is van mening dat .door beide
partijen ook rekening moet worden
gehouden met het feit dat wethouder
Slagveld, met. een eigen lijst uitkomt.
Hij stelf tenslotte voor gezamenlijk
alle krachten 'te richten tegen de
reactionnaire tegenstanders.
De Partij van 'de Arbeid ie Zand:
voort is 'op deze voorstellen, zoals
te verwachten viel, niet ingegaan.

,Met Fok en Brok de vlag in top9

Aan alle leden van de woningbouw»
vereniging „Eendracht maakt macht"
Marine.... ahoyü
is dezer dagen een circulaire gezon»
den met de mededeling dat kan wor»
den ingeschreven voor de 24 duplex» Het waren de „woelige baren" van de shows zijn zonder meer adembenc»
mend. Dat komt o.i. hierdoor, dat de»
woningen aan 'de Vondellaan en de
Hillegom geen gemakkelijke ploeg is, A. J. van der Moolenstraat. Van de» onstuimige bijval, waarop de R.'K. To» ze groep gespeend is van geborneerd»
neelvereniging
„'t
Voetlicht"
Zater»
maar men late 't na represaillemaat» ze 24 moeten er twee als rijksvoor»
heid, die nog wel eens het kenmerk
regelen te nemen. Dat dient men aan keurwoningen beschikbaar worden •dagavond j.l. regelrecht naar de ha» is van vele bcroepsgezelschappen.
de scheidsrechter over te laten. Dhr gesteld.' De" verwachting is dat de
Wat dit kijkspel — want dat was
Schotten 'had het dan ook niet mak» woningen tussen J 5 Mei en 15 Juni ven van een verdiend succes voer. deze revue grotendeels — tot zo'n
kelijk en wist zonder iemand uit het a.s. beschikbaar gesteld kunnen wor» Deze ambitieuze en nog zeer jonge aangenaam evenement maakte, was
veld te sturen goed orl te treden. Uit den. 'De huurprijs voor een 'beneden» vereniging — opgericht l Mei 1952 ! de 'bijna schroomvallige beduchtheid
het voorgaande moge blijken dat de woning zal waarschijnlijk ƒ 5,75 en
voor vergissingen of onvolmaakthe»
ontmoeting vaak een fors karakter voor een bovcnwoning ƒ 7,— 'bedra» — heeft een uitzonderlijke prestatie den. Nergens een houding van: ,,pu»
droeg, waartoe Zandvoortmceuwen gen. De inschrijving.dient voor 4 Mei verricht door in een .vrijwel uitver» bliek ik veracht u . . . . wat wij toren»
eveneens het zijne bijdroeg. Met zelf» te geschieden.
kocht ,,'Monopole'1 een revue op de gen is goed!" Integendeel, de uitvoe»
'beheersing en taktiek komt men ech»
renden droegen op 'hun gezicht de
planken te brengen, die aan liet eind vraag:
ter niet alleen in 't leven, maar ook
„Vinden jullie 't nou heus
op het voetbalveld verder!
van de avond een waardevolle bij» écht wel goed?!" En dit juist deed
Huldiging Bemanning
Het aantal bezoekers was- zeer
d rage bleek te zijn in het amateuris» zo verdraaid' sympathiek aan!
groot — de kas voer er wel bij — Reddingboot.
De costumes, nagenoeg alle ver»
tische amusementslevcn.
toen scheidsrechter Scholten het bc»
vaardige! voor eigen krachten in het
ginsignaal gaf. Twee minuten later De te Zandvoort gestationneerde
En wellicht de grootste „kracht» atelier van Ina Vossen, deden het
had de thuisclub de leiding nadat rcddingboot „C.A.A. Dudok de Wit", toer" was wel het feit dat deze revue voortreffelijk. Een klein 'gedeelte
Castien de bal via een paar vijande»
geheel door eigen krachten is samen» slechts was in bruikleen afgestaan
Hjke benen in het net- joeg. Reeds na is tijdens de watersnoodramp van Fe» gesteld. Een succes dus van een ge» door de „Nationale Revue".
vijf minuten was het 2»0. Piet van bruari 1.1., bemand met schipper F. heel team, dat met een fris élan en
Bijna alle nummers waren het aan»
Loon zorgde hiervoor;met een fraaie
een pretentieloze durf het lange pro» zien dubbel en dwars waard, maar
kopbal tijdens een .doelworstelinjj. Koper, motordrijver A. Bos en de op» gramma uitvoerde. 'Meer dan vijftig speciaal willen wij noemen: „Marine
Zandvoortmeeuwen bleef aanvallend stappers A. Kraaijenoord en R. Ko» medewerkenden! Dit vereist wel' een . ...ahoy", (een kleurrijk "ballet van
spelen, maar de buitenspelval werd per, naar het rampgebied geweest en organisatorisch talent achter de cou» 16 Navy»girls), „Sloepenrol", ,,'Haven»
opengezet en met de meerderheid heeft aldaar 'goede diensten kunnen lissen. Enfin, dat was er ook. Natuur» café", (met een spectaculaire Apa»
was het voor een tijd gedaan. De
lijk, er waren onvolkomenheden, chcndans!), „Haïti", „Neptunus", (de
gasten lieten zien dat ze meer ge» verlenen.
kleine hiaten (hoewel in 't algemeen doop van het kokkie, bij het passé»
voetbald hadden, de spannende mo»
Bijna
Ter herinnering aan deze tocht en het programma een 'bijzonder vlot ren van de Evenaar!) en
menten waren niet ' van de lucht, uit waardering voor hetgeen de red» verloop 'had) en 'hier en daar een ha» zouden wij toch alle 24 nummers
maar een schot tegen de lat bleef
pering, die nog de ongeroutineerd» gaan opnoemen. Maar wij kunnen
voor doelman Keur het gevaarlijkste idingbootbemannin.g gedurende deze heid verried. Tussen twee haakjes: niet nalaten nog even te releveren,
ogenblik.
periode verrichtte, heeft het bestuur ongeroutincerdheid, die na één jaar dat er een allersnoezigste zeemeermin
Direct na de rust kogelde Halder» van de Kon. Noord» en ZuidsHoll. reeds een vrij gemakkelijke hindernis door Brok en Fok wordt opgevist en
op de weg naar succes blijkt te zijn! dat Fok een bijzonder hachelijke si»
man eveneens tegen de lat, maar het
was toch Hillegom dat de toon aan» Redding Maatschappij aan hen als
Door heel de avond heen wandelde tuatie doormaakt in het dames»ver»
gaf.
blijvend bewijs van waardering een het populaire duo Brok en Fok, twee blijf („Hut nr. 13).
Als intcrmezzi: „'Black and white",
toffe jongens, die bij de Marine aan»
Na 20 minuten greep de Zand»
monsteren. Hun opkomen was een een goed door vier dansparen uitge»
voortse defensie niet tijdig in, langs oorkonde geschonken. •
Deze oorkonden zijn Vrijdagmor» vondst: Gezeten op een reusachtig voerde Engelse wals en een meesle»
een geslagen doelverdediger scoorde
gen ten Raadhuize door Burgemees» anker, daalden zij neer op het toneel, pend gezongen „Sound off", dat een
P. Winkelaar (2»1). :.
De gasten bleven voortdurend naar ter van Fenema, voorzitter van de omspeeld door de jubelende tonen groot succes werd.
De decors van Piet Geusebroek en
het Zandvodrtsë doel bewegen,-'de- Commissie van plaatselijk bestuur van het uit acht man bestaande
kracht van de thuisclub werd tPwel der reddingmaatschappij, aan de ge» „Navy Revue»or'kest", dat een uit» fa. Slegers, muntten uit door origina»
eens onzeker en daardoor onzuiver. huldigden uitgereikt. De Burgemees» stekende indruk maakte. Een pluim liteit. De ' deur in „Aanmonsteren"
verwekte veel hilariteit. 'De manier,
De vrije schoppen v.tj>|>r.-tè. ;>ifors spel ter memoreerde daarbij de voortref» dus voor heer Halewijn c.s.!
werden schering "on -5rrslSg' ch-^icdop- -f olijke -wij-ze- waarop^door—de -beman^ —Ja,-de^tekstMivvas Brok. en.Fok. Z-C »waa.rop, die„dc-uv_ gebruïkt .wetc^ .was
ogenblik moesten de -verhitte, gemoe» ning van de 'Zandvoortse redding» zouden wat pittiger 'kunnen zijn mis» misschien niet helemaal de juiste,
deren worden gesust. De thuisclub boot aan 'het reddingswerk is deelge» schien en in sommige situaties wat maar 't was erg grappig!
De finale kon o.i. wel wat grootser,
ondernam tegen het einde een "paar nomen en hij sprak er zijn voldoe» actueler, directer aanknopend aan 't
aanvallen die beter lot hadden ver» ning over uit dat door de boot en •hedendaagse (eventueel politieke) ge» iliet opstellen van de uitvoerenden
dicnd en onder hoogspanning kwam ihaar bemanning veel personen kon» beuren. Maar diep respect moet men zoals dat nu gebeurde, was eigenlijk
het einde dat voor de kampiocnspre» den worden gered en talrijken die in hebben voor de artistieke leider van een mat' slot van d'e avond.
Als Toon 'Hermans -zijn vermoeien»
tendent de nederlaag definitief bezc» moeilijkheden verkeerden naar veili» het gezelschap, dé heer Bert van Gij»
gelde. In de tweede helft moest de ger plaatsen konden worden ver» zei, die — bijgestaan door zijn assis» de auditie van Woensdag j.l. op het»
Hillegommer 'Hogervorst wegens een voerd, zodat de aanwezigheid van de tenten Riet Slegers, Joop van Loe» zelfde toneel eens vervangen had
bloeduitstorting in het 'been door De „Dudok de Wit" velen in het ramp» nen en P. Geusebroek — een revue door een kijkje te gaan nemen bij
Rooy worden vervangen.
J.G.B. gebied tot hulp en steun is geweest. in elkaar draaide, die er zijn mag. De deze revue, dan.... enfin, Voetlicht»
manager: let op uw saeck!
Onder auspiciën van de Oranje»
vereniging komt het hele gebeuren
ziet alles. Prettig in de omgang. Donderdag a.s. nogmaals voor het
Maak hem niet kwaad. Liefhebber voetlicht! Prettig voor de afwezigen
van schone dingen; zoekt 't in V» van Zaterdag j.l.
•H.W.
vormige bloembakken.
GE MEENT E:A.B.C.
Ingezetenen: Zij, 'die gedurende de
Dezer dagen zag de reeds lang in ' Begroting: Staat van besommingen laatste twaalf maanden hunne werke»
het uitzicht 'gestelde Gemeente»ency» wat' volgend jaar kan en niet kan, lijke woonplaats binnen de gemeente
clopaedie het licht. Het is een pracht» mag en niet mag. In te dienen bij Ge» hebben gehad. (Klakkeloos overgeno» Slotvoorstelling
prestatie van de 'Algemene Lands» deputeerde Staten. (Zie ook: Auto: men van de Gemeentewet, art. 4. B.).
„Phoenix"
drukkerij, kloek formaat en gedrukt nomie).
Koning J. Lzn. Enfant terrible. (Zie
op degelijk houtvrij papier. Alleen is
Burgemeester: Vandaag koperen tevens: . Aardappehaalrjes).
Onder grote geheimhouding had j.l.
het jammer, dat deze schepping, waar bruiloft. -Hartelijk gefeliciteerd!
Legaten: Welkom. Hoe meer hoe Zaterdagavond in „Zomerlust" de
aan tal van vooraanstaande Zand»
Carnaval: Bepaalde raadszittingen. liever. De gemeente lust er wel pap laatste voorstelling plaats van de to»
voorters hebben meegewerkt, voor de
neelvereniging „Phoenix" voor leden
van.
Corvee: Andere raadszittingen.
gewone man practisch onbereikbaar
en introducees. Zelfs de naam van
Openbaar:
Alles
wat
niet
achter
is. Want de prijs van dit 63»delig brok
Gedeputeerde Staten: College
het stuk mocht niet genoemd worden.
gesloten deuren zit.
literatuur is maar liefst ƒ 2156,= (om* van pottenkijkcrs. Ook wel ge»
Hoewel het langzamerhand wel
zetbelasting inbegrepen).
Presentiegeld: Zo lang er leven is, overduidelijk is, waar de schoen
noemd: subsidie»knibbelaars of
Ik kreeg een present»exemplaar in bemoei»allen.
is er hoop. Voor deze baten moet wringt, willen wij er, althans voorlo»
handen, — natuurlijk via de Zand»
men tekenen. Anders krijgt men er pig, het zwijgen toe doen, omdat dit
Geldmiddelen: Rad van avon»
voortse Courant, waar de verzamc»
last mee.
geheimzinnige gedoe ons niet ligt.
ling boeken per trailer werd aange» tuur.
'Het is ons echter een raadsel,
Publieke Werken: Maakt plannen,
voerd. Eigenlijk moest deze boekerij
waarom
het bestuur van „Phoenix"
wijzigt
plannen,
keurt
plannen.
Doet
in ieder gezin komen. De meest uit»
l
de
risico's
nam, die aan de opvoering
't
haast
altijd
verkeerd
en
soms
hele»
eenlopende zaken — het gemeentelijk
'
van
deze
thriller
voor de leden ver»
maal
verkeerd.
Kind
van
de
rekening.
leven- betreffende — worden er in be»
bonden zijn, temeer daar de spelers
Verdrukte onschuld.
sproken. En wel met een verfrissende
bij lange na niet in staat bleken er
prettig aandoende openhartigheid.
Pudding: Nagerecht.
een ook maar enigszins aanvaard»
Nergens bespeurt men een streven
Querulant: Zie Bartje.
bare opvoering van te geven.
dat er op gericht zou zijn doekjes om
Raadsheer: Stuk in het schaakspel.
netelige kwesties te winden. Trou»
(Ook wel: loper).
wens clan zou dit naslagwerk niet oh*
jeetief 'zijn. En dat is verkeerd.
Rechtsgedingen: (Geen medewer»
Om de lezers van onze krant een
ker, die dit aandurfde).
proefje te gunnen van de opzet, stap
Rijkspolitie (Medewerking van»):
ik een met reuzcnschreden door het
Niet door iedereen gewaardeerde
complex:
DINSDAG 5 MEI
seizoen»hulp. Wordt verkeerd 'beoor»
Aaltjes (aardappel»): Een worm»
dceld'.
Bevrijdingsdag
vormig diertje, (niet te verwarren
Rijwielstalling: Spreekt voor zich»
•/al de
met de menselijke appendix, die ove»
zelf.
ZANDVOORTSE
rigens geen diertje js), dat de 'Zancl»
Takken
(=van
dienst):
De
heesters
COURANT
voortse duinaardappelen zo moe als
in de (gemeentelijke) plantsoenen.
'n hond' maakt. De moede aardappc»
niet verschijnen.
Uitgaven: Zie inkomsten.
l en weigeren te igroeicn en worden
Die
dag (Nationale feest»
het onderwerp van een levendige cor»
Uitheems: Forens»achtig.
dag) zijn we
responifentie tussen de Knokploeg
Verhuren: Locale sport. Bron van
van Wageningen en het gemeentebc»
DE GEHELE DAG
inkomsten en vermaak.
stuur. Promotor: de heer J. Koning
GESLOTEN
Verslag (Gemeenteraads»): „Zó heb
L/n.
ik 't niet gezegd. Dat heb ik niet' ge»
Ambtenaar: Stroomversnelling in
zegd'. 'Ik heb nog veel meer 'gezegd".
*
het gemeentelijk beleid.
GERTENBACHS
Verwensen: Kan wel eens gebeuren.
Autossuggestie: De som van waan»
DRUKKERIJ
denkbeelden betreffende de gemeen»
Wrijfpaal: Zandvoortse Courant.
„Onbereikbaar
"
te»begroting.. iHij klopt
hij klopt
Achterweg 1. Telef. 2135
IJs (de Jong): Kan 't kranten=druk»
•niet
hij klopt
Dat dacht u.
ken
niet
laten.
Gelukkig
maar.
Geschillen: 'Een versleten begrip.
Bartje: Plaatselijk criticus en na»
Zekerheid: Heè je nooit.
tuurshistpricus. Vervelend mannetje. Alles koek en ei.
Gosen
J.
W.:
Raadslid.
Weet.
en
Weet niét 'beter. Ongevaarlijk.
BARTJE.

onttroont kampioenspretendent Hillegom
door fraaie zege
'Het is Zandvo'ortmeeuwen Zondag
middag gelukt met 2=1 te zegevieren
over het sterke iHillegom. .Het heeft
moeite gekost en de twéé kostbare
punten hebben niet zelden aan een
zijden draadje gehangen.
Vermeldenswaard is dat 'het gehele
Zandvoortse elftal voor die overwin*
ning heeft gevochten, al was in de
tweede 'helft van een aanmerkelijke
daling van het spelpeil sprake.
Oe achterhoede was wederom goed
pp dreef, men 'hoede zich echter voor
een neiging tot .gemakzucht, waarvan
het enige tegenpunt fe.v. -de oor/aak
was. Ook de middenlinie deed volle»
dig mee. .De voorhoede blijft welis»
waar de zwakke plek, 'het feit dat de
spelers zich tot het uiterste inspan»
den maakte echter veel goed.
Bij Hillegom — de oude rivaal —
viel eveneens het. werk van de ach*
tcrhoedc op. De voorhoede van 'de
thuisclub tippelde ettelijke malen in
de bekende val, die deze verdediging
wagenwijd openzette. De aanval
van .de bezoekers, met enkele uit»
blinkers, had tegen de. Zandvoortse
achterhoede bepaald geen gemakke»
lijkc taak. H'et moet mij echter van 't
hart dat onze spelers zich niet altijd
weten te beheersen, hetgeen ook de»
ze middag tojt vervelende situaties
aanleiding gaf. 'Het is bekend dat

Woningverruiming

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

£cn mac&tCg. ttuk

FAMILIEBERICHTEN

Café „De Kroon"

Getrouwd:
R. STRUYK
en
A. J. ROORDA
29 April 1953
Zendingshogeschool Oegstgeest
Toekomstig adres:
Mieij (Nieuw Guinea)

Iedere Woensdag speciale
MOSSELENAVOND
Stationsstraat 11. Tel. 3075
Geopend tot 2 u. 's nachts.

VERLOREN:
GROS KINDERVESTJE.
Bredcrodestraat 107.

3 Mei a,s.-hopen onze geliefde
ouders
J. TH. NIJS
en
W. P. NIJS»KOO'PAL
de dag te gedenken waarop '/e
voor 25 jaar in het huwelijk
traden.
Dat ze nog lang gespaard mo»
gen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen.
Zandvoort, 12 April 1953
Helmcrsstraat 27

GEVR. NET 'MEISJE
in klein gezin, 2 pers., voor
hele of halve dagen. Adres:
Brederodestr. 17, zomerhuis.
WONIN'GRUIL
Aangeb.: Vrij huis, kamer
ensuite, 4 sl.k., gr. zold., fl.
keuk., fl. gang/hal, fl. tuin,
gar. in aanb. 'Huurpr. ƒ 43,75
p.m., vlak 'bij bos en hei.
Telcf. 8381, Batterijlaan 21,
Bussum.
Gevr.: woning te Zandvoort
tot ƒ 35,— p .'m.

HAARLEM

Zat. 2 en Zo. 3 Mei 8 u.
De Nederl. Comedie

Uitstagen van Zaterdag en
Zondag j.l.:
T.Z.B. 1»V.VJH. 2
T.Z.B. 3=N.A.S. 4
T.Z.B. jun. a=H.B.C.
b
T.Z.B. adsp. a=NT.A.S. a

2»0
1»12
3»2
4»3

WEDEROM EEN NEDERLAAG
Het eerste twaalftal van de Zand»
voortse Korfbalelub verloor Zondag
met 3»4 van Haarlem 5.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Van 2 t.m. 9 Mei a.s. maken de Zwit*
serse keurturners uit Bazel een tour»
nee door ons land. Deze tournee
wordt ingezet met een wedstrijd te»
gen de Nederlandse keurturnploeg op
Zaterdag 2 Mei a.s. in de Concert»
zaal te Haarlem.
De vorige wedstrijd tegen deze
Bazelse ploeg werd verleden jaar met
gering verschil door de Hollandeis
verloren, doch gezien de goede vorm,
na de overwinning op Saarland waar»
in de Hollandse ploeg zich op 't ogen»
blik bevindt, verwacht men thans een
kleine overwinning van de onzen.
Het is dan ook begrijpelijk dat de
belangstelling voor de wedstrijd,
waarvan de organisatie ligt in han»
den van de Kennemer Turnkring,
zeer groot is.
•De namen van de Hollandse tur»
ners werden reeds eerder gepubli*
ceercl, terwijl de Bazelse ploeg bc»
staat uit: Cam. Bulloni, O. Wetzel,
P. Keiler, H. Roth, A. Fuchs, F. 'Bing*
geli, K. Gloor en 'Max. Ammann.

Kerkstraat 15, Zandvoort

voortzetten onder de naam

GEBR. H O U T M A N

Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al.
inbegr.). Voorverk. op
speeld. en 2 dag. ervoor
van 10»3 u. Tel. na 12 u.
Coupons geldig.

Ter kennismaking pffreren wij elke klant een
keur van onze koekjes, een half pond voor 40 et.
FA. GEBR. HOUTMAN.

Bakkerij Houtman

Met genoegen spreekt ondergetekende zijn dank
uit voor het vertrouwen, genoten in zijn Bakkerij»
Lunchroom Kerkstraat <15, Zandvoort, 'hetwelk
hij meer dan 30 jaar hier mocht genieten.
Vanzelfsprekend beveelt hij gaarne zijn zoons,
hand'elend onder de FA. GBBR. HOUTMAN, in
Uw belangstelling en vertrouwen aan.
Dat het U en Zandvoort goed ga en zij succes
moge hebben, hoopt
P. A. HOUTMAN.

DANKBETUIGING

GEM. HUISJE

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"

de Bakkerij-Lunchroom P. A. Houtman

Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek aan ons
gemoderniseerd 'bedrijf.

VIA LISSABON

of vrii gedeelte voor 6 pers.;
min. 4 bedden. Br. m. prijs»
opg. onder Nr. B 5720 tBoeTc*
handel Hijman, c.s., Postbus
21, Arnhem.

VOETB ALVERENIGIN G
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Het eerste elftal van Zandvoortmeeu*
wen heeft j.l. Zondag in de thuis»
wedstrijd tegen iHillegom getoond
dat het zich tot een der sterkste elf»
tallen in de afdeling kan rekenen.
'Hillcgom, dat belust was op een
overwinning om zijn mooie positie te
kunnen behouden, slaagde er niet m
de achterhoede van Zandvoortmeeu»
wen omver te spelen. Slechts één
doelpunt werd door de gasten ge»
scoord. Daar de voorhoede van de
geelsblauwen reeds in de eerste vijf'
minuten kans zag tweemaal te doel»
punten, was dit voldoende om op
beide punten beslag te leggen. .
'Zandvooitmeeuwcn 2 boekte in de
uitwedstrijd tegen het ditmaal tech*
nisch beter spelende R.C.H. 3 een nes
derlaag. Niettemin kan het 2e op een
goede "wedstrijd terugzien.
'Het in degradatiegevaar verkerend
4e elftal trof in D.C.O. 2 een goede
tegenpartij waartegen het zijn min»
derheid moest erkennen. De kans om
degradatie af te wenden bestaat voor
het 4e elftal nog in de resterende
twee wedstrijden.
Zandvbortmeeuwen 5 besloot het
seizoen met een overwinning tegen
H.F.C. 5. Het 5c 'heeft een succesvol
seizoen achter de rug en eindigt in
de kopgroep van de ranglijst.
De gekoesterde hoop ,dat het 6e
elftal zijn laatste wedstrijd zou win*
nen om niet te degraderen, is in ver*
vulling gegaan. Dit elftal zag kans in
een uitwedstrijd I.E.V. 3 te verslaan.
Een hulde aan dit elftal en in het
bijzonder de twee junioren en twee
adspiranten die in deze laatste wed»
strijden meespeelden en goed volde»
den, is zeker op zijn plaats!
In de promotiewedstrijd tegen Kin»
heim 4 moest Zandvoortmeeuwen 7
de punten helaas aan de tegenpartij
laten. Het 7e heeft zich ten volle ge*
geven maar de opgaaf om de Kin»
heim*ploeg te verslaan was toch te
zwaar. In de nu nog te spelen twee
wedstrijden blijft de kans op promo»
tie behouden.
Uitslagen van Zondag 26 April j.l.:
Zandvoortm. i»Hillegom
2»!
R.C.H. 3»Zandvoortni. 2
4»!
D.C.O. 2»Zandvoortm. 4
4»!
Zandvoortm. 5*H.F.C. 5
3»!
I.E.V. 3=Zandvoortm. 6
1=3
Kinheim 4»Zandvoortm. 7
4»2
Uitslagen van Zaterdag 25 April j.l.:
Zanclv.m. adsp. b*K'land to 1»2
Zandv.m. adsp. csHaarlem f
1*3
R.C.'H. g*Zandv.m. adsp. d
3»!

Woensdag 29 April 1953

STADSSCHOUWBURG

Te huur gevr. van 20 Juni
t.m. 27 Juni

STRAATTEGELS
te koop gevraagd.
Telefoon 2212, Zandvoort.

Met .genoegen maken wij U opmerkzaam op het
feit dat wij per

Kerkstraat 15, Zandvoort

VACANTIE»
CAFÉ OOMSTEE
WONINGRUIL
Iedere Vrijdag gekookte
van ] tot 15 of 22 Aug.
of gebakken mosselen
Aangeb. te Apeldoorn in
Berg en JBos: Vrije Woning Tot l .30 uur geopend
m. kamer en suite en^ 3 si.»
ADVERTEREN
kamers. Gevr. te 'Zandvoort
dito woning. Br. aan J. Juyn, in de Zandvoortse Courant
heeft succes!
63 Schuttersweg, Apeldoorn.
dag (Donderdag 30 April) geen les»
scn worden gegeven.
In verband met de 'bespreking van
't sportweek=comité met de besturen
van de plaatselijke sportverenigingen
op 6 Mei a.s. omtrent een te houden
sportdag, worden de,voorstellen hier»
toe van alle afdelingen (athletiek,
volleybal, handbal) spoedig inge»
wacht zodat deze met de leider kun»
nen worden besproken.
—o—
A fd. handbal
•Dames O.S.S.*Beverwijk 6»4
Heren O.S.S.»Beverwijk 15=7
De dames hebben, zoals .verwacht
was van Beverwijk gewonnen. Ook
de 'heren hebben Beverwijk met lege
handen naar huis gestuurd. Dit was
een zeer goede prestatie daar O.S.S.
slechts met 10 mail speelde.
Inmiddels is nu ook de kampioen
van de afdeling Utrecht bekend, na*
melijk V.D.I. waartegen O.S.S. dus
de promotiewedstrijden moet spelen.
De kampioen van de afdeling Am*
sterdam is nog niet bekend.
K..I.C. „NOORD".
Donderdag j.l. speelde K.J.C. Noord
zijn vierde ronde voor het kampioen*
schap van de maand April. Na veel
spanning werd deze week de stand
aan de kop van de ranglijst als volgt:
1. H. Laulier, 2. P. Casticn, 3. A.
Schaap, 4. G. van Veen.
K.J.C. „DE KRAAIJ"
'Bovengenoemde club hield j.l. Vrij»
dag zijn laatste kaartavond van het
winterseizoen. De voorzitter hoopte
dat na afloop van het badseizoen elk
lid weer present zal kunnen zijn.
Voor deze avond waren verschil»
lende prijsjes beschikbaar gesteld,
welke na afloop werden uitgereikt.
De Ie prijs werd gewonnen door
A. Draijer, de 2e prijs door J. v. d.
Wolde, terwijl als 3e prijs — voor 't
hoogst aantal marsen — werd toege»
kend aan ten Broeke. iVoorts werden
nog een aantal troostprijzen uitgc»
reikt.
De wisselbeker werd ditmaal ge»
wonnen door J. v. d. Wolde.

'4O-'45
ten bate van de nabestaanden van do
slachtoffers van 'het verzet

Belgische bloemenweelde
op de Flora
In tegenwoordigheid van zeven Bel»
gische gouverneurs, alle Commissa»
rissen der Koningin en een groot aan»
tal Belgische en Nederlandse kwe»
kers, 'heeft de Belgische ambassadeur
voor Nederland, Deken van het Corps
Diplomatique, de heer E. Graeffe,
Vrijdag 24 April de vierde binnen*
tentoonstelling (Belgische Floraliën)
van de Flora officieel geopend.
De grote bloemcnhal is onder lei»
ding van Dr ir E. J. B. Verleyen,
hoogleraar aan de Koloniale Land»
bouwschool en Directeur van de
Dienst Parken en Plantsoenen te
Antwerpen, herschapen in een groot*
se parterre van de kamerplant bij
uitnemendheid de Azalea India en
Japonica, afgewisseld met Horten»
sia's en Bromelïa's in een fantas»
tische omlijsting van palmen, een in»
zending van de stad Antwerpen.
We zagen azalea's waarvan de
'bloemkroon een 'doorsnede van 1.50
in tot 2 m bereikte en bijzonder
grootbloemige hortensia's, die kort»
weg aangeduid werden met de naam
„zaailing" ten teken dat ze nog geen
naarn hadden, dus een gloednieuw
voortbrengsel van misschien jaren»
lang proberen.
Tevens hebben de 'Belgische tuin»
bouwers een collectie van hun we»
reldberoemde orchideeën naar de
Flora gezonden, die iedere beschrij»
ving tart. Nemen we daarbij nog de
smaakvol gearrangeerde anjers aan
de andere zijde van de ere»hal, dan
hebben we hiermee een feest van
kleuren geschetst door millioenen
bloemkelken voortgebracht.
Ook op het buitenterrein van de
Flora is nu langzamerhand alles tot
bloei gekomen, de narcissen nog, de
tulpen reeds bijna allemaal. Dit alles
omlijst door bomen en struiken met
hun tere groen, op de achtergrond
het sprookjesachtige witte tentoon»
stellingsgebouw met de vele vrolijk

MOTORCLUB „HAARLEM"
Zondag 3 Mei a.s. wordt een Be*
trouwbaarrit georganiseerd over een
afstand van ongeveer 70 km. De rit
voert over uitsluitend goede wegen.
Het gemiddelde voor allen is daar*
om vastgesteld op 40 km per uur.
De start is om 2 uur bij Café
Meijer, Ramplaan te 'Haarlem (Over*
veen).

Vet gemest
KALFSVLEES
Lappen
500 gr. ƒ 1,78
Carbonade
500 gr. ƒ 1,55
Rundvlees .. 500 gr. v.a. ƒ 1,90
VRIJDAG en ZATERDAG
WEDEROM RECLAME bij

SLA

BRIDGENIEUWS

De voorlaatste wedstrijd van de 5de
competitie van de Zandv. Bridge»
club heeft niet veel veranderingen in
de standen gebrac'ht.
Het koppel FabeUStor heeft nog
steeds de eerste plaats in de Aslijn,
evolgd door het dameskoppel Fabel»
olak met 'n achterstand van 10.25%.
De fam. van Eckelt werd van de 3e
plaats verdrongen door het koppel
Sjouwerman*Spiers.
In de B»lijn wist de fam. Spoelder
zich als no. l te handhaven, thans
echter gevolgd door het koppel Brug»
man*Pachter^ dat het dameskoppcl
Versteege naar de 3e plaats drong.
'Huizenhoog 'boven de andere kop»
pels staat in de C»lijn mevr. Mees»
manshr Agsteribbe met 367.81%. Het
koppel Pecn»Verstecge verliet de 3c
plaats en staat als no. 2 geboekt met
309.03%, direct gevolgd door liet kop»
pel Penaat=Reijer met 305.13%.
De fam. Baarda wist zich in de D»
lijn op de Ie plaats te handhaven met
344.38%. iHet dameskoppel Draijer»
Kappelhof bezet de tweede en het
koppel Lansdorp*Lorenz de 3e plaats
Ook dit jaar zullen op Koninginne» met resp. 330.48 en 328.65%.

Steunt Zaterdag 2 Mei
DE COLLECTE

VIANDE'

Kleine Krocht l, telefoon 2432

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

f

2000
2403
3043,
ZWO
2345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

BrandmeldingCommandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelinjfenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrjjkerü, J. H. G. Wecnink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Ririko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Tol3ensstraat 47.
SlüterU Lefferts, Zeestraat 44

wapperende vlaggen. Voeg hierbij
nog het fijne gctingcl van het caril»
Ion in de blauwe voorjaarslucht, wat
warme zonneschijn en u hebt het re»
cept voor het mooiste lustoorcl uwer
dromen als het ware voor het
grijpen.
G.H.

„Flora 1953"
Reeds een kivari millioen
bezoekers
Ondanks het koude weer in de eerste
vier weken heeft het betalende bezoo»
kersaantal van de „Flora 1953" reeds
het kwart millioen overschreden.
Nu d3 tulpen, naast de narcissen
en hyacinthen in volle bloei staan,
stijgt het aantal 'bezoekers met de
dag".

Jaarvergadering
De speeltuinvereniging „Kinder»
vreugd" houdt op 'Donderdag 7 Mei
a.s. in „Ons Huis'' de jaarvergade»
ring. Het bestuurslid, de heer C. Bos,
stelt zich niet herkiesbaar.

Kindermiddag
Op Zaterdag 2 Mei sluit de speeltuin»
vereniging „Kindervreugd" haar win»
terwerk af met een middag in het
Patronaatsgebouw. De toneelgroep
zal dan een toneelstuk opvoeren on»
der leiding van mevr. J. van Duijn»
Schilpzand.

Diefstal

;

Op klaarlichte dag is Zondag van
een bouwwerk een houten balk van
5.20 meter lengte verdwenen.

Een tegenslag
Een dame deed bij de politie aan»
gifte van vermissing van een tas, o.m.
inhoudende een bedrag van ongeveer
tweehonderd gulden. Waarschijnlijk
is zij deze tas reeds tijdens de reis
van Dwingelo rjaar Zandvoort kwijt*
geraakt.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag_24 April, sprak Ds A. K.
Straatsma van Den Haag voor de af»
..teling 'Zandvoort van de N.C.V.B.
Zijn onderwerp was: „Bij Luther
tihuis". Ds Straatsma begon met te
•/.eggen, dat hij „momentopnamen"
wilde laten zien uit Luther's leven;
„momentopnamen" tonen de mens
zoals 'hij is, niet geflatteerd.
In de loop van zijn lezing toonde
de spreker Luther, met zijn moeiten,
zijn zorgen, zijn vreugden; de emoti»
onele, die alles uiten moest, wat in
hem opkwam, kortom, geen „heilige"',
maar 'n ,,levend mens".
Luther's werk is geïnspireerd door
de Romeinenbrief: God is geen
„eisende", maar een „gevende" God.
Dat is de grondtoon van zijn leven
geworden. Dat heeft hern strijd ge»
kost.
Toen hem op de Rijksdag te Worms
de vraag werd gesteld: „\Vilt t gij her*
roepen?" wist hij: dit wordt een on*
herroepelijke stap en ik sleep vele
anderen mee. Is dit verantwoord? 'De
nacht tussen de twee zittingsdagen
bracht Lutiher in gebed door: één
worsteling, „'t gaan van 'n eenzaam
pad langs de rand van 'n afgrond".
Toen de nacht voorbij was, wist
Luther zijn antwoord.
'Ds Straatsma eindigde met Luther's
wapenspreuk:
Das Christcnherz auf 'Rosen geht,
We n n 's rnittcn unterm Kreuze
stcht.

de
BLOBMENCORSO
Zaterdag j.l. werd in de bloembollen»
dorpen het ieder jaar terugkerend
bloemencorso gehouden, ditmaal on»
der, de toepasselijke naam „Bloemen»
symphonie".
De'' zon liet het niet helemaal af»
weten, hoewel het nu ook weer niet
daverend was, maar de wind was kil.
En da.irom hadden we een beetje
medelijden met de meiskes, die op de
vele praalwagens in dunne tull» of
kanten toiletjes met vaak geen ande»
re beschutting dan een veren pelc»
ricnlje, urenlang zaten of stonden.
Maar, het moet gezegd, om vier uur
toen we ze voor de tweede maal za»
gen helemaal achter in Lisse, keken
ze nog even vrolijk en blij, als toen
ze om twaalf uur voor de jury defi»
leerden.
De zeemeermin die op^ de top van
een huizenhoge golf van onze Hol»
landse molen naar het Vrijheidsbeeld
in de States sprong, wist zelfs om
'half zes nog een vrolijke groet naar
het publiek ver 'beneden 'haar op te
brengen. En daar is moed voor nodig,
vooral als je zo hoog zit.
'Maar met Rembrandt en Saskia die
kennelijk in hun huiskamer zaten met
een glaasje van het een of andere
geestrijke vocht en omgeven door
kleurige schilderspaletten was er toch
wel iets aan de hand toen ze ons voor
de tweede maal passeerden. Om
twaalf uur zaten
ze gezellig samen in
één stoel, zij1 op zijn schoot, maar om
vier uur zat ze er alleen en na vsel
rocken ontdekten we hem ergens in
een beschut hoekje. Zeker kwestie!
En daar kan ik inkomen. Op iemands
knie zitten kan heel genoegelijk yijn,
vooral als het de goede knie is, maar
vier uur achter elkaar en dan ten
aanschouwe van duizenden ogen, dat
zou mij beslist ook te gortig gewoi*
den zijn.
Er was Zaterdagmiddag heel wai.
moois te bewonderen en ik denk dat
de buitenlanders hun ogen wel uit»
gekeken zullen hebben. Vooral aan de
praalwagen met het grote Delfts»
blauwe bord en de pul, helemaal ge*
maakt van witte en blauwe hyacinth»
bloemetjes en in gezelschap van enige
echte boertjes en boerinnetjes.
Helios, de Zonnegod was er ook.
Met een ernstig gezicht mende hij
zijn beide vurige, witte bloemenpaar»
den en van tijd tot tijd liet hij door
een van zijn slavinnen een bos je^ wit*
te narcissen naar een of ander meisje
tussen het publiek gooien. Aan dar
bouquetje zat een kaartje, mogelijk
om een afspraakje te maken. Geef
hem ongelijk, zo'n god wil ook wel
eens wat anders dan altijd maar in
de wolken zijn.
Tussen de vele luxe %yagcns die in
het corso meereden zagen we zelfs
een Zweed.
Allen hadden zeer veel werk van
hun uiterlijk gemaakt. Aronskelken
en witte lelies in gouden spiralen op
een donkerrode Buick, bloedrode
Amarvllis gecombineerd met dubbele
gele narcissen op een grijsgroene wa*
gen, drie goudkleurige Fords met
dieppaarse hyacinthen. "Op de meest
geraffineerde wijze was hier met
kleurencombinaties gewerkt. '
Dit moet wel het mooiste en groot»
ste bloemcorso zijn geweest na de
oorlog en het leek ons toe, dat het
helemaal niet onder hoeft te doen
voor de geweldige bloemfestijnen van
het zoele Franse Zuiden, die de mees»
ten van ons alleen maar van liet wit*
te doek kennen.
Alleen het heerlijke klimaat, ja
daarin zijn ze ons natuurlijk verre de
baas.

GELSKE DE NES. .

Bouw van een nieuwe
Brandweergarage
Uit de Raadszitting van gisteravond,
waarvan U het gebruikelijke over»
zicht in ons Vrijdagnummer zult aan»
treffen, is wel duidelijk geworden dat
de Gemeente binnen niet al te lange
tijd met plannen op de proppen zal
komen voor de bouw van een nieuwe
brandwcergarage.
Bij een vraag of het niet dienstig
zou zijn het z.g. ,'Zwarte veld' aan de
Koningstraat te betegelen, kon men
uit de gebaren van achter de college»
tafel opmaken dat dit de plaats moet
/,ijn waar de nieuwe 'brandweergaragc
r
/.al komen te staan.
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

WEEK-AGENDA
Mbnopole
Dinsdag 28 April S uur: film „Het
'huis aan de rivier".
Woensdag 29 April 8 uur: idem.
Donderdag 30 April: avond van de
„'Oranje Ver." en „'t Voetlicht".
Vrijdag l Mei S uur: l Mei viering
P.v.d.A. afd. Zandvoort en Zandv.
Bestuurdersbond.
Vrijdagmiddag l Mei 2 uur: Kinder*
meifeest.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 2 Mei 8 uur: De Nederl.
Comedie met „Via Lissabon". •
Zondag 3 Mei S uur: idem.
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DANK
van getroffen gemeenten
aan Zandvoort *
De burgemeester van Zandvoort oni*
ving dezer dagen een schrijven van
zijn ambtgenoot van de gemeenten
Middelharnis en Sommelsdijk, waarin
de/e hem vef/oekt de dank van hem
en van het bestuur der beide gemeens
ten te willen overbrenger, jun Ie <*e*
mcentclijke en particuliere instanties
in Zandvoort voor de hulpverlening
aan uit die gemeenten afkomstige
evacué's, die door de watersnood ro
zeer waren getroffen.

Lijstnummers voor de
Gemeenteraadsverkiezingen
Te Zandvoort zullen clc lijsten voor
de komende verkiezingen, van de
volgende nummers zijn voorzien:
1. Partij van de Arbeid; 2. Alge»
meen Zandvoorts iBelang; 3. Katho*
lieke Volks Partij; 4. Prot. Chr.
Groep; 5. Partij voor Vrijheid en De*
mocratie; 6. Plaatselijk Belang en 7.
Communistische Partij.

Receptie
van Burgemeesterspaar
werd zeer druk bezocht
De receptie die Dinsdagavond door
Burgemeester Mr 'H. M. van Fenema
en echtgenote in de Raadzaal werd
gehouden ter gelegenheid van hun
koperen bruiloft, is door talloze in*
woners bezocht.
Het burgemeesterspaar werd bc*
dacht met vele blijken van mcdele*
ven. Het meest traditionele en daar*
door originele, was waarschijnlijk de
felicitatie van „De Wurf" in Zand»
voorts costuum, o.a. gepaard gaande
met de aanbieding van bruidsuikcrs.

Aanbesteding

Koninginnedag in Zandvoort:

EEN LES?
Onder de inwoners van Zandvoort is
terecht enige verwondering, om niet
te zeggen, enige wrevel ontstaan om*
dat in Zandvoort ter gelegenheid van
Koninginnedag praetisch niets te
doen was.
Vergelijkenderwijs haalt men dan
de evenementen aan die in plaatsen
en dorpen in de omgeving werden ge*
organisecrd.
iHet ligt uiteraard voor de hand om
bij deze gelegenheid het oog te rich*
ten op de plaatselijke Oranjcvercni*
ging, die alleen des avonds in Mono*
pole met behulp van de R.K. toneel*
vereniging „'t Voetlicht'', voor de
ouderen, een herhaling van de show
„Met Brok en Fok de vlag in top"
en een min of meer omstreden 'bal
organiseerde.
Want, zoals ons door een bestuurs*
lid van de Oranjevereniging werd
medegedeeld, waren de aubade op de
watertoren en het concert op het
Raadhuisplein des 'middags vooral
initiatieven van de Zandvoortse Mu*
ziekkapel, waar de Oranjevercnigin»
min of meer buiten stond.
Voor de kinderen was er dan
eigenlijk niets te doen, hetgeen wel
een schrille tegenstelling vormt met
wat men 'hier vroeger voor hen wist
te organiseren.
Zoals gezegd, het lijkt nu vanzelf*
sprekend om de Oranjevereniging
een «ebrek aan initiatief te verwijten
Men dient echter te overwegen dat
deze vereniging van zichzelf geen f i*
nancieën beschikbaar heeft tot" het
organiseren van feestelijkheden en in
eerste instantie daarom zelfs beslo*
ten had om in het geheel niets te
doen. Wat men nu deed, was (met
alle respect voor 't (Voetlicht) uiter*

aard te eenzijdig en te beperkt, maar
wij geloven toch dat de precaire fi*
nanciëlc situatie van de Oranjcver*
cniging hiervan in de eerste plaats
ere oorzaak is.
Wel willen wij deze vereniging
zeggen, dat de bekendmaking van
cen*cn ander veel te wensen over
liet, want velen wisten nergens van,
een berichtje werd zelfs door ons
niet ontvangen.
Het verloop van de Koninginnedag
dit jaar is misschien een les geweest
voor Zandvoort, wij zeggen mis*
schien.
Men heeft kunnen zien dat de be*
stuursieden van de Oranjevereniging,
hoe graag ze ook zouden willen, geen
bedragen uit de lucht kunnen pluk*
ken om feestelijkheden te organi*
seren.
Kennelijk is ook de contributie die
deze vereniging incasseert hiervoor
bij lange na niet toereikend.
Er blijft dus één oplossing: Sub*
sidie van de Gemeente, waarop door
het gemeentebestuur dan ook gezin*
speeld schijnt te zijn.
Waar het hier in de eerste plaats
om de Zandvoortse jeugd van alle
gezindten gaat, lijkt het ons ook zeer
redelijk dat d'e Gemeente, wanneer
het particulier initiatief tegen wil en
dank tekort schiet, zijn steentje bij*
draagt om zijn jeugdige bevolking al*
thans iets van een prettige gcbcurte*
nis op de verjaardag van onze Ko*
ningin te garanderen. Het vrijaf van
school alleen plus de gratis 'beschik*
baarstelling van de muziektent is wel
wat aan de magere kant.
In alle opzichten dus: Volgend
jaar beter!

Dinsdagmorgen had om 11 uur ten
raadhuize een aanbesteding plaats
voor de bouw van een beitsruimte
nabij 'het nieuwe filtergebouw te
Bentveld.
Ingeschreven werd door:
T. ir Kopert voor f: 15.817;
L. Hom*
"mëlS 'vöôF /--890ï}> H.-|Höekerna""vtfor
ƒ 89öO;,-C. Keur voor ƒ ~'8710; D^
Berkhout voor ƒ 8500; fa. Luyendijk'
en Bisen'berger voor ƒ 9100; P. KOTS' Bloemen en oorkonde voor Burgemeesterspaar •* Bruidegom wil
tenbroek voor ƒ 8850 en fa. G. van gauw naar huis * Interpellatie-Tates verhinderd * De heer
der Meulen, Zwartsluis, voor ƒ 73961
Koning ongerust over het merk van de nieuwe vuilnisauto
De begroting was vastgesteld op
ƒ 7200. De gunning is aangehouden.
De voltallige vergadering van de ge* wethouders tot wijziging van de be*
meenteraad op Maandagavond j.l. groting voor 1952 van de dienst van
had een opgewekte start. Onmiddel* Publieke Werken.
lijk na de opening nam Mr. H. M.
Accoord.
voor de
van Fenema het woord en dankte de
4. Voorstel van burgemeester en
Nationale Herdenkingsdag Raad voor de vriendelijke geste van wethouders om P. Pijper in vaste
het zenden van bloemen, vergezeld dienst aan te stellen als chef*mon*
op Maandag 4 Mei a.s.
door een 'gecalligrafeerde oorkonde, teur bij de dienst van publieke wer*
De Commissie Nationale Herdenking ter gelegenheid van het 12V» Jarig ken.
brengt het volgende onder de aam huwelijksfeest van het burgemees*
Accoord.
dacht.
ters*echtpaar.
5. Een schrijven d.d. 13 April j.l.
Mr. van Fenema zeide dat het hem van
1. Herdacht 'zullen worden
burgemeester en wethouders be*
de militairen van de Nederlandse uitermate verheugde te constateren treffende het leggen van kabels in de
dat er een kern van sympathie be* aan te leggen weg 'bij de Wilhelmina*
strijdkrachten,
staat tussïn de Raad en hem, on*
de zeelieden,
danks de strubbelingen, die er wel school.
de verzetsstrijders,
Voor kennisgeving aangenomen.
eens zijn geweest. Spr. is hier zeer
de geallieerde militairen
6. Een verzoek d.d. 14 April 1953
en alle overigen, die — waar ook gevoelig voor en zeide o.m. dat de van
gymnastiekvereniging „Oefe*
ter wereld — in de jaren van de oor: bruid hem — op de vooravond van ning de
Spieren" om een subsidie
log te land, ter zee of in de lucht de grote dag — node miste! Hij van ƒStaalt
2000,* te verlenen voor de vie*
voor de vrijheid van het koninkrijk sprak de hoop uit dat de Raad de ring van
het 50*jarig besta'an dier
zijn gevallen, dan wel als Nederlan: „zachte wenk" mocht verstaan en
der of als Nederlands onderdaan ten bevorderen dat de burgemeester niet vereniging.
In handen gesteld van B. en W. om
gevolge van tegen hen gerichte vijam langer dan één uur van huis zou zijn! prae*advies.
't Is anderhalf uur geworden. En
delijke actie zijn omgekomen.
7. Dankbetuiging van J. J. Velt*
2. Van des avonds IS uur af zullen dat was een redelijk resultaat.
kamp voor de hem verleende vaste
van alle openbare gebouwen, particm
De heer SLEGERS beantwoordde aanstelling
als ambtenaar bij de ge*
liere woningen en vaartuigen de het dankwoord van de Voorzitter en
meeiitelijke
dienst voor Sociale Za*
vlaggen halfstok worden gehangen.
merkte op dat — indien het een ken.
3. Om 19.30 uur zal een ieder kunt am'btsfeest had betroffen, de bloe*
Voor kennisgeving aangenomen.
nen deelnemen aan een „stille tocht" men ongetwijfeld op de College*tafel
8. Voorstel van burgemeester en
naar het monument bij de vijver, die zouden hebban geprijkt. Nu echter
zal aanvangen vanaf het Raadhuis: zijn ze thuis bezorgd! Spr. xeidc er wethouders tot het verlenen van eer*
van vol ontslag aan Th. A van Wijk als
plein. Kinderen, indien begeleid door van overtuigd ts zijn de mening
r
technisch ambtenaar Ie klas
ouderen, kunnen eveneens aan deze de Raad te vertolken, v annecr hij adjunct
•/.\\\\ grote waardering uitsprak voor bij G- dienst vvi publieke werken.
tocht deelnemen.
Accoord.
wijze waarop de bingemeester
4. Van 19.45 uur af tot 30 seconden de
9. Proces*vcrbaal van de opne*
•rajbt
xijn
gemeente
tot
welstand
te
voor 20 uur zullen de klokken van
brengen. Dat er wel eens mcnmgs* ming van boeken en kas. van de ge*
alle kerken luiden.
verschillen waren, deed — aldus sm-. meente*onfvanger op 11 Februari 'ro.
5. Precies om 20 uur zal, nadat 30 — aan deze waardering niets af of
Voor kennisgeving aangenomen.
•seconden daarvoor het signaal daar: toe. „Ad multos annos!" wenste »pr.
10. Schrijven van de heer TATES:
toe is gegeven op alle plaatsen van de voorzitter toe.
•
herdenking een stilte van twee minus
Ondergetekende, G. Tates, lid van
VOORZITTER dankte voor de
ten betracht worden.
waarderende woorden en zei de te ho* de Raad der Gemeente, spreekt zijn
6. In overeenstemming met de geest pen dat de suggestie van de c-Li--si* bezorgdheid uit over de wijze, waar*
van de gevallenen zullen geen toet cus, die deze woorden op zij'i naam op de verdeling van woonruimten te
spraken worden gehouden. De weg heeft staan, bewaarheid xou wu'dcn! Zandvoort plaatsvindt.
In verband hiermede verzoekt hij
naar het Vijverpark zal te voet en in
De notulen van de vergadcu'ii'4 \ a n
volkomen stilzwijgen zonder vlag of 24 Maart j.l. werden ongewijzigd Uw College in de raadsvergadering
van 'Maandag 27 April a.s. te willen
vaandel worden afgelegd.
goedgekeurd.
mededelen of het o.a. juist is,
7. Deze „stille tocht" kenne rang
noch stand. Een eenvoudige hulde INGEKOMEN STUKKEN:
dat onlangs een gezin met kinderen,
door hel neerleggen of strooien van
waarvan de vrouw gravida was, uit
1.
Verslag
van
de
schooltandart*
bloemen bij het monument is toeges
een perceel is gezet ten gunste van
sendienst
over
1952.
staan.
een a.s. echtpaar voor wie Uw col*
Voor
kennisgeving
aangenomen.
lege het betr. perceel zou hebben
8. Met het oog op het karakter van
2. Een besluit d.d. 18 Maart 1953
gevorderd?
deze Nationale
Herdenkingsavond
wordt verwacht dat die avond van IS van Ged. Staten -van Noordholland dat dit gezin is ondergebracht in de
gemeentelijke noodverblijven door
uur af geen openbare vermakehjkhe: waarbij is verdaagd de beslissing om*
de dienst van Publieke Werken"
den worden geboden en alle verkoop: trent het raadsbesluit tot verkoop
van grond aan de Woningbouwver*
aangeduid als „zijhokken"?
localiteiten zijn ge&loten.
cniging „Eendracht maakt Macht".
dat in één dezer noodverbJijvcn nog
Voor kennisgeving aangenomen.
een gezin, bestaande uit een echt*
In verschillende kerken worden' hen
3. Voorstel van burgemeester en
paar en twee kinderen verblijft,
denkingsdiensten gehouden.

fcood

RICHTLIJNEN

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post f 6,—. Buitenland f 7,-».
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Baak Zandvoort

J.c&tp&tcufe t* de. fèood
In 'de laatste Raodst
vergadering deed zich
iefsj voor wat zich
nielf zo erg vaak tij:
dens de Raadzittim
gen afspeelt. We kort:
den n.l. getuige zijn
van het glorieus in duigen vallen van
een interpellatie:poging.
De interpellant had voor de pers
reeds een afschrift van zijn vragen
aan hef college neergelegd toen deze
de Raadzaal betrad.
Maar toen de „pennelikkers'' ken:
nis hadden genomen van de inhoud
dezer vragen, wisten zij bij voorbaat
reeds waar dit op uit zou draaien.
De heer Tates wilde n.l. een ur:
gent woningprobleem aan de orde
zien gesteld; en zoals men weet, is
het een geschreven zowel als onge:
schreven wet dat woninggevallen
nimmer in het openbaar worden be:
handeld. Een standpunt dat, hoezeer
wij ook het land hebben aan beslo:
ten zittingen (uiteraard),
door ons
!
wordt gedeeld.
Een andere kwestie is, wat de heer
Tates bewoog omheen dergelijke in:
f
waarvan de vrouw
en de oudste
zoon zich onderaf behandeling van
een arts hebber? moeten stellen
wegens de ongeschiktheid van de:
ze „verblijven''^'oor langere be*
woning?
'ï
dat H.H. medici he'bbcn gewezen op
deze ongewenste .toestand?
Indien bovenstaande vragen beves*
tigend worden beantwoord, is Uw
college bereid. aanJÜeze wantoestan*
den zo spoedig .mogelijk een einde
te maken en mede* te delen, welke
maatregelen getroffen zullen worden
opdat gevallen.fizoals hierboven gede*
monstreerd, niét'rhieér kunnen plaats*

VOOR'ZITTERanerkte op dat B. en
W. het foeschiklcijïfsrecht betreffen*
•de de verdeling'^V'an woonruimten
ontlenen,, aan eenSKon. Besluit. >Hr
Ta t es-heef t-inrnid<@s al het College
schriftelijk vragen gesteld.Hij zal on*
getwijfeld antwoord krijgen.... maar
dan ook schriftelijk. Spr. achtte het
onjuist de door Hr Tates aangeroer*
de kwestie in het openbaar te foe*
handelen.
De heer TATES was van oordeel
dat een raadslid te allen tijde vra*
gen kan stellen. Spr. wenste stem*
ming, opdat -de Raad zijn mening
zou kenbaar maken of deze interpel*
latie zou kunnen doorgaan.
Wethouder KERKMAN zei dat
dergelijke kwesties zoveel persoon*
lijke facetten hebben, dat behande*
ling in openbaarheid hem zeer be*
/waarlijk voorkwam.
De heer MOLL miste nog een
brief tussen de stukken van een in*
gezetene, die ook een „brandende"
woningkwestie aan d'e orde stelt.
(De brief was zeer waarschijnlijk
niet aan B. en W. gericht, anders was
deze bij de ingekomen stukken opge*
nomen).
Nadat de heer TATES zijn stand*
punt en verzoek had gehandhaafd,
merkte de heer SLEGERS op dat hij
zich de gedachtegang van de heer
Tates wel kon indenken, doch hij
zou d'eze zaak liever in een besloten
raadszitting zien behandeld. (De heer
VAN DER WERFF sprak eenzelfde
mening uit).
De heer MOLL begon- een enthou*
siast pleidooi ten gunste van de
briefschrijver, wiens pennevrucht on*
vindbaar was. Spr. werd echter on*
derbroken door de voorzitter, die
vreesde dat de heer Moll de omstre*
den interpellatie*Tates overnam!
De heer IWEBER vond dat 't zijn
nut zou hebben deze kwestie in be*
sloten zitting te bespreken.
De heer TATES zeide dat vele ge*
ruchten omtrent het 'Huisvestingsbu*
reau de ronde doen. Vaak ten on*
rechte. Ook zijn klachten die men
uit, vaak onjuist. Daarom kan een
bespreking in het openbaar er toe
bijdragen de lucht te zuiveren. Dit
kan in het belang zijn van het be*
stuursapparaat.
De heer LINDEMAN reide dat 't
inderdaad een gewoonte was gewor*
den om allerlei dingen te zeggen
over het iHuisvestingsburcau. Ener»
zijds zou er dus alle reden voor zijn
dergelijke dingen eens in het open*
baar op hun juistheid te toetsen,
doch anderzijds brengt dit mede een
behandeling en bespreking van tal*
rijke persoonlijke antecedenten van
de betrokkenen. Dit achtte spr. be*
slist ongewenst. Daarom was hij voor
de besloten zitting.
De heer VAN KU1JK /:eide het
volkomen met deze zienswijze eens
te zijn.
De heer TATES zeide tenslotte te
verwachten — zo de Raad deze in*
terpellatie niet mocht toestaan —
(Lees verder pagina 2).

terpellatie op stapel te zetten, gezien
de onveranderlijke afwijzingen die
hiervan van de zijde van het College
zowel als de Raad immer het gevolg
zijn.
Er kwam een argument: dat er veel
onjuistheden omtrent het Bureau van
huisvesting in omloop zijn en dat een
openbare ondervraging dit Bureau
wellicht in een beter daglicht zou
kunnen plaatsen. Afgezien van het
feit dat hierop onmiddellijk werd ge:
repliceerd dat daarbij natuurlijk al:
lerlei persoonlijke elementen van be:
{rokkenen een rol zouden gaan spe:
len (welk tegenargument uiteraard
niet weerlegd kon worden), mocht
deze motivering toch wel als een
ezelsbruggetje worden beschouwd.
Want duidelijk stond in de schrif:
telijke vragen dat deze werden ge:
steld omdat vragensteller pich be*
zorgd maakte over de woonruimtes
verdeling en niet over de reputatie
van hef huisvestingbureau.
De Raad stond de vragen niet toe,
waarmee een traditionele schipbreuk
in de raadzaal een feit werd.
Wij' kunnen slechts zeggen: terecht!

Klein Zandvoorts Vrouwenkoor geeft concert
Het Klein Zandvoorts Vrouwenkoor
onder leiding van mevrouw Maria M.
E. OrbaansBeversluis zal op 9 iMei
in Hotel Keur een invitatie*concert
geven.
Het koor zingt voor de pauze wer*
ken van Schubert, Gevaert (a capel*
la) en Mcndelssohn, na de pauze ne*
ro*spirituals en composties van H.
agwijn, Van Rennesse en Röntgen.
Mevr. T. v.d. Hell*Kollen speelt voor
de pauze de Sonate Pathétique van
Van Beethoven, erna de Sonate lm*
promptu van Chopin. Mevrouw Or*
baan zingt o.m. liederen van Grieg
en Mahler.
De toegang tot dit concert is vrij.
Men dient zich, met het oog op het
beperkt aantal plaatsen, van, te voren.
van een programma te voorzien, .ver*
krijgbaar bij mevrouw Orbaan.
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WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Mei
berijdbaar
3
6.- 13.— 18.23 1.30 10.00*16.30
4
6.42 13.30 19.10 2- 10.30*17.00
5
7.30 14.30 20.06 3.- 11.30*18.00
6
8.35 15.30 21.13 4.- 12.30*19.00
7
9.46 16.30 22.27 5.30 13.30*20.30
8 11.03 18.— 23.41 6.30 15.00*21.30
9 12.13 19.— 0.45 7.30 16.00*22.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

BURGERLIJKE STAND
24 tot 29 April 1953
Geboren: Irma Louise Valesca, doch*
ter van E. F. W. de Roode en N.
Eijsermans; Petrus Nicolaas, zoon
van H. Drommel en S. E. ter Wol*
beek; Anneke, dochter van C. van
Duijn en N. 'Pieksma; Nanfred,
zoon van N. F. Bakels en A. (Hen*
nis; Theodorus 'Hendri'kus, zoon
van A. C. Koomen en C. A. Baars.
Johanna 'Francisca, dochter van E.
van Soolingen en G. E. Hagen.
Ondertrouwd: J. Blei en J. J. M. Ver*
steege.
Getrouwd: C. W. van Limbeek en
W. Dees; A. F. Beekman en E.
Schoemaker.
Overleden: S. van der Mije, oud 84
jaar, wedn. van A. D'raijer.
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DINSDAG 5 MEI
Bevrijdingsdag
zal de
ZANDVOORTSE
COURANT
niet verschijnen.
Die dag (Nationale feest*
dag) zijn we

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Achterweg 1. Telef. 2135
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Flessenmisère

1953
Engelsman Banks winnaar
De voorspellingen voor het weer wa»
ren niet al te gunstig, doch de deel»
nemers aan de Tulpenrallye 1953 ble»
ven op Koninginnedag op ons circuit
voor regen gespaard. 'Hun portie had»
den zij de voorafgaande dagen, dan
ook wel gehad!
,'
Er woei een stevige zuidwesten»
wind, ,die tegen het aanvangsuur —
om 10 uur — iets naar, het westen
draaide, zodat de naar schatting 6 a
7000 bezoekers nog eens beschutting
hadden. Het bleef echter vrij fris.
De ruim honderd deelnemers heb»
ben in diverse klassen vinnig om de
eer gestreden, zelfs al had men geen
kans op^een behoorlijke plaats in het
algemeen klassement. Het ene puntje
voorsprong, dat de Brit Banks had
bleek voldoende om de Tulpenrallye
te winnen, temeer omdat hij de klas*
sementsproef uitstekend volbracht.
Deze Engelsman is 42 jaar oud, komt
uit Lincolnshire en is van beroep hè»
renboer. De winnaar reed voor de
•derde m'aal met de Tulpenrallye mee.
Om de volgende drie plaatsen is
eveneens 'hard gestreden. Appleyard
werd vierde en behoudt een mooie
kans om in de 'Europese kampioen»
schappen met de eerste prijs te gaan
strijken, gezien de goede resultaten
in vorige rallyes.
De organisatie van deze rallye was
uitstekend, wanklanken deden zich
nagenoeg niet voor, terwijl ernstige
ongelukken gelukkig uitbleven.
De klassen serie tourwagcns t.m.

1100 cc en van 1100 t.m. 1150 cc ga*
ven een aardige strijd te zien. In de
la groep won -P, Biagini, in lt> (M.
Damonte.
In groep 2b (1240»1400cc) deden
zich harde gevechten voor, vooral
toen leider v.d. Vossen in de Tarzan»
bocht om" zijn as draaide. Heijden»
daal won. In 2a kwam Carstedt met
de zege uit de bus. Godsmarsh sloeg
om in cle Tarzahbocht, werd weer op
de wielen gezet en reed rustig verder.
De olie was echter uit zijn motor gut
lopen en hij moest opgeven.
In de 1400=1600 ce klasse won de
Fransman Becquart. De strijd in cle
klasse 4a 1600*2250 cc bracht de win»
naar Banks. 'Hij'bleef met zijn colle»
ga Porter verstoken van bloemen, het
Engelse volkslied en de dito vlag.
Geen beste beurt van de organisa»
toren.
Vele interessante en minder inte*
ressante series werden daarna nog
verreden, waarbij vooral de verrich»
tingen van de ", tekende rallyerijder
Appleyard opvielen. .Hij zal dus
waarschijnlijk het Europees kampi»
oenschap winnen.
Het was kwart over vijf toen deze
7 uur lange en harde strijd ten einde
was.
Daarna kon men stromen wagens
van allerlei model door de badplaats
zien schuiven, iri veilige banen geleid
door de Zandvoortsc politie.
.T.G.B.

FANFAN LA TULIPE

Frans meesterwerk in Zandvoort

Ter attentie van Ouders
en Opvoeders.
Van verschillende zijden bereikte ons
de klacht, dat kinderen lege melk»
flessen, die gereed staan voor de
melkleverancier, voor de deuren weg»
pakken, elders inleveren en daarvoor
statiegeld ontva'igcn.
In één winkel kwam zelfs een klei»
ne padvinder met twee lege flessen.
De eigenaar die het zaakje niet ver»
trouwde, vroeg wie hem gestuurd
had, waarop de jongen prompt de
naam van een klant noemde. Na een
telefoontje bleek genoemde dame
van niets te weten.
Intussen was cle welp met fles en
al verdwenen....
In een ander geval bleek een melk»
slijter statiegeld te hebben betaald
voor flessen, -die uit zijn eigen krat
gestolen waren. Het geld was <p een
geheime plaats in de duinen verstopt.
Maar niet alleen de melkslijters heb»
ben met dit kwaad te kampen.
Naar wij vernamen maakten kin»
deren er verleden jaar op het strand
een sport van om lege limonadefles*
jes van de tafeltjes weg te nemen en
bij de daarvoor in aanmerking ko»
mende leveranciers te verzilveren.
Sommigen hadden voor dit doel zelfs
een boodschappentas bij zich.
Naar onze mening ligt de zaak van
deze narigheid bij het circuit, waar
na grote races de duinen bezaaid lig=
gen met lege flesjes die na inlevering
statiegeld ombrengen.
We meenden goed te doen e.e.a.
onder het oog van ouders en opvoe»
ders te brengen.
Maar ook de winkeliers kunnen op
een belangrijke manier meewerken
om dit euvel te bestrijden, door niet
al te vlot met het uitbetalen van
statiegeld te zijn, maar eerst even
naar de herkomst van de flessen te
informeren.
Want dergelijke dingen, vaak klein
begonnen, kunnen ontstellende vor»
men aannemen.
G.H.

Een ieder kent de geduchte avontu» werk van het bekende rcgisseurs»duo
renfilms van De Drie Musketiers, Powell en PressTjurger die enkele uit»
zonderlijke prestaties op hun naam
Robin Hood etc. etc., waarmee Holly» hebben staan. Dit zijn bv. A matter
wood, met veel vertoon van techni» of life and death en Red shoes.
•Hun recent succes, Hoffmans ver»
colorbloed, de markt overstroomt.
Kloeke producten die, wanneer ze af» tellingen, geeft een aaneengeschakel»
de serie van scènes, waarin het bal»
gelopen zijn, de mannelijke jeugd iets let een grote plaats inneemt. De mu»
- "van" "eea 'held in zich doet ontdekken ziek komt uit Ë1& bekende opera van
en het vrouwelijke deel doet mijme» Offehbach.
ren over het belang van verleidelijke
1
schoonheden. Deze films zijn allen
volgens, hetzelfde recept gemaakt:
spannend, romantisch, adembemend,
huiveringwekkend, enfin U kent al
deze'toverwoorden wel.
Vervolg van pan. 1.
- Wij ontmoeten in Monopole in de
jkomende dagen
eenzelfde soort dat B. en W. ,ôp de kortst mogelijke Staten tot andere gedachten te bren»
avontürenfilm, dit keer van 'Franse termijn maatregelen zouden treffen, gen in haar standpunt t.a.v. het op
oplossing_van ,de gevallen, welke de begroting 1953 opgevoerde bedrag
. makelij, waarin diezelfde spanning, tot (hr.
„Tar.es) ui zijn brief naar vo» van ƒ 1000,— ten behoeve van het
•-ï'omantiek enz. enz. te vinden zijn. hij
ren heéït gëSfacht. Hij nodigde de trainingsfonds va~n Zandvoortmeeu»
• Maar hoe!
uit één nacht in een der» wen.
Ik stel me voor dat de mensen die voorzitter
Spr. betreurde deze gang van za»
gelijk nobdverblijf te gaan slapen,
Fanfan Ja Tulipe gemaakt hebben, dit opdat
de burgemeester wete hoe het ken ten zeerste en verzocht t.z.t. te
niet zonder gelach hebben gedaan. daar gesteld
is.
mogen terugkomen op een reeds
Want- het scenario is een stukje
Op het verzoek tot interpelleren door hem eerder gedaan voorstel tot
waanzin, dat er wezen mag. En dit van
en W. werd door de Raad met het verstrekken van een lening aan
vormt' nu juist de tegenstelling met 11»2 B.
afwijzend beslist. (Vóór: de hè» genoemde voetbalvereniging.
hetzelfde soort producten van Ameri» ren Tates
en Moll).
De VOORZITTER had hiertegen
kaanse bodem: In Frankrijk maakt
uiteraard geen bezwaar.
men„ dergelijke films om het spel
Punt 2. Subsidie' aan Zand:
met de fantasie, in de States trekt
De heer SLEGERS zeide dat hij in»
voortmeeuwen.
meïi een serieus gezicht om alles
dertijd zeer verheugd was geweest te
maar" zo overtuigend mogelijk te ma» De heer WEBER bracht dank aan 't vernemen dat in principe besloten
„ken; dat daardoor meestal het tegen» College voor alle pogingen om Ged. was Zandvoortmeeuwen een subsidie
' -deel bereikt wordt, is hier welhaast
te verstrekken". (Hij was toen ziek).
een overbodige opmerking.
Nu gooit Gedeputeerde Staten roet
(Ingez.
med.)
De Fransen nemen zichzelf in deze
in het eten en spr. greep deze ge»
film op de hak en delen tegelijkertijd
legenheid aan om genoemd College
een prachtige sneer uit op de Ameri»
een grote mate van inconsequentie
kaanse film, door deze eigenlijk met
te verwijten. Want een raadsbesluit,
overdrijvingen in het bespottelijke te
waarbij aan de plaatselijke Speeltuin»
trekken
vereniging een lening van ƒ 10.000,—
Gerard Philipe speelt de hoofdrol
werd verstrekt (te verrekenen met
met een charme en een gratie waar*
gemeentelijke subsidie) werd goed»
van alleen de Fransen het recept heb»
gekeurd. Evenals een speeltuinver»
ben. De Italiaanse, Gina Lolobrigida,
eniging kan een voetbalvereniging
is de schone vrouw die van nature
opvoedend werken, door het 'bijbren»
met de.ce rol geen moeite heeft.
gen van discipline en beschaafdheid.
.Verder stroomt de film over % an
Spr. sloot zich bij de woorden van
Haltestraat
39
ge'vechten op de degen, absurde veld*
de heer Weber aan.
slagen en uiter.iard liefde.
Zandvoort - Tel. 2810
De heer 'MOLL wilde de heffing
.Maar aan al deze, voor de avontu»
van vermakelijkheidsbelasting op de
renïilm noodzakelijke, elementen is
door Zandvoortmeeuwen te spelen
DE chemische wasserij
dië"~ve"frukkelijke ironie verbonden
wedstrijden voor een jaar af •.ch.-ffen.
voor.de
betere
kleding
<Hë~deze film tot een waar meester»
Hierdoor krijgt de vereniging dus
werk van de Franse filmkunst stem»
een verhoging van inkomsten.
pelt. Men verwondert zieh ook telkens
weer hoe de filmmensen uit Parijs in
de raarste scenario's altijd' weer dui»
zend en één mogelijkheden zien. Sec»
nario's tussen twee haakjes, die ieder
weldenkend mens naar de prullebak
zou verwijzen.
Enfin, wij willen ten overvloede
maar zeggen, dat we zonder meer en»
thousiast zijn voor Fanfan la Tulipe,
een film die trouwens enige tijd later
(met dezelfde spelers) een soortge»
lijke-tegenhanger kreeg in de mees*
terlijke-creatie van Renë C/air, 'Les
belles de nui'f', een film die U per se
moet gaan zien wanneer U de gele*
genhèid krijgt. In dit verband is het
misschien wel dienstig om op te mer»
ken dat dit soort films niet zelden, na
één of twee weken te hebben ge»
.•draaidr plotseling spoorloos van het
toneel verdwijnen. Ons zijn op deze
manier verschillende films ontgaan,
toen we dachten „nu die gaan we la»
ter wel eens zien". Maar de onbetc»
kendste films 'blijven daarentegen tot
69. „Wie zie ik daar", riep de grijsaard'. „In ieder
70. De heremiet zuchtte, streek nadenkend door
in het oneindige circuleren. De fijn»
geval lieden jdie galant zijn en hun wereld kennen.
zijn pennen 'en zei tenslotte: „Lopen is veel te ver.
proevers moeten dus nog hard hollen
Brave rat, je bent een flink dier, dat je dit ver»
ook.
Nu weet ik uit goede bron dat de gebroeders Reiger
moeide elfje op je rug genomen hebt. 'Waarmee kan
een vliegdienst hebben opgericht, die tamelijk be»
ik je dienen?" Manuei deed het woord, Raratsus was
trouwbaar is. Dat lijkt me op-het moment toch de
te moe. „Ja", zei d'e kluizenaar, „dat is een verre reis,
veiligste manier. Durf jullie?" Raratsus en Manuei
De komende week staat de film in
die je nog te maken hebt en niet zonder gevaar.
durfden helemaal niet, maar hield'en zidh groot. „We
Zandvoort trouwens helemaal op een
Maar je hebt gelijk, dat je niets meer met het mo=
kunnen eens kennis maken met de vliegeniers en
• opmerkelijk niveau, want ook een be»
derne verkeer te maken wilt hebben. Dat is te ris»
spreken over de condidities", mompelde Raratsus.
kcnd Engels product wordt hier ver»
kant. Geef mij maar een ouderwetse trekschuit of
tbond: Hoffmans veetellingen, een
een degelijke diligence".

Nog eyen in de Raadzaal

Mensen en Zaken

- Wethouder KERKMAN zeide dat
de vermakelijkheidsbelasting het ge»
volg,is van één' bestaande verorde»
Krijgs:methode
ning. 'Men zou. dus de verordening
in deze zin moeten wijzigen dat de
belasting op voetbalwedstrijden zou Dat een oorlog minder prettige ka»
vervallen, Diti besluit zou dan toch rakter»eigenschappen zowel van per»
aan Ged. "Staten ter goedkeuring sonen als van groepen onthult, be»
moeten, worden voorgedragen.... Het hoeft niet betoogd te worden. In
resultaat zou • zeker hetzelfde zijn, iedere gewelddadigheid schuilt een
meende'spr., die geen andere uitweg element van vernietiging (van de an»
zag dan intrekking van 'het vteds» der) en verschillen mogen er «ijn tus»
sen de aanvallende» en de verdedi»
besluit d.d. 18 December 1952.
Dit . gebeurde toen ook, zonder gende partij, maar dit neemt niet weg
dat een oorlog in 't algemeen bepaald "
hoofdelijke stemming. ,
onaangename hebbelijkheden van zijn bedrijvers bloot legt.
PUNT 3
In een oorlog poogt men elkaar
Onder dankbetuiging van de VOOR» dus te vernietigen. En de middelen,
ZITTER - waarmede de Raad van die bij de gevechten worden toege»
harte instemde — werd een schilde» past, zullen — zo ze aanspraak willen
rij, vervaardigd door Jhr. F. Teding maken op doeltreffendheid — een
van Berkhout te Haarlem, aanvaard. stijgende lijn in de vernielende
VOORZITTER merkte op dat de» kracht moeten vertonen. De vijand
ze schenking zeer waardevol is, om» immers zit ook niet stil. Die poogt
dat het een Rjmt voorstelt van het met verbetering van de afweer»me»
oude dorp, dat vrijwel niet ver» thoden en de vervolmaking van zijn
ceuwigd is. (/Het voormalige Oude» materiaal de vijand de loef af te ste»
liedcnhuis met,, een doorkijk door de ken. Dit is een'luguber spel. De een
•Rozenobelstraat naar cle oude water» drijft de ander op tot een haast be»
klemmende vernietigings»capaciteit.
toren).
Dat de bevelhebbers van twee te»
1; genover elkaar- staande legermachten
PUNT 4
~"
" dolgraag eens inzage zouden hebben
In verband met de financiering van van elkanders plannen en de stand
de bouw van de Openbare Lagere van de gevechtswaarde van de troc»
school in plan Noord, werd de sup» pen, is begrijpelijk. Maar meer nog
letoire begroting No. 2a van 1953 ge» zijn zij benieuwd naar elkanders wa»
wijzigd, overeenkomstig van Ged penen, vliegtuigen, schepen enz.
Daarom is de spionnage een 'be»
Staten ontvangen' richtlijnen. '
langrijk onderdeel van de oorlogvoe»
ring. En iedere krijgsgevangene bete»
PUNT 5
-s'
kent voor de andere partij een moge»
Intrekking Raadsbesluit d.d. 2 lijkheid tot het verkrijgen van waar»"
Sept. 1952 betreffende verhoging devolle inlichtingen. •
huurprijs brandweergarage.
In de oorlog, die de UNO»troepen
het Communistisch beïnvloede
De -heer SLEGERS vroeg wat er nu tegen
voeren, is dit natuurlijk
ging gebeuren, nu de huurprijs niet Noord»Korea
niet anders. Ook diar zal de activi»
verhoogd mag worden van Ged. Sta» teit
de schermen" even groot
ten. Is de gemeente nu gedwongen zijn „achter
als het daverend! geweld op de
deze garage te- verlaten?
heuvelhellingen.
VOORZITTER deelde die vrec„
willen wel graag geloven dat
niet en voorzag dat de zaak in de deWij
verbonden legers van de vrije vol»
oude vorm zou doorgaan.
een rechtvaardige zaak
De heer MOLL vond 't niet pret» keren' voor
Wij zijn geneigd de UNO»
tig dat de verhuurder (de heer C. strijden.
te beschouwen als de pleit»
Weber) uit de krant moest vernemen troepen
van recht en vrede.
dat zijn verzoek om huurverhoging bezorgers
Terecht.
was afgewezen. -Overigens was hij
Wij hebben ons reeds lang een
verontrust over de wijze, waarop de voorstelling
gemaakt hoe 't zou zijn
dure brandslangen in deze garage in ons eigen land, indien de dictatuur
wo'rden 'bewaard. De slangen hangen van het Communisme er in zou sla»
gewoon over een muur, doordat er gen haar regiem te laten heersen in
geen afdoende ,,-clroogpaal" is, waar» geheel West»Europa. Daarom zijn de
aan doorgaans de slangen te drogen UNO»legers onze favorieten. En
hangen.
, ".*
weer: terecht.
De heer WEBER uitte zijn misnoe»
In de oorlog heeft dikwijls verraad
gen over het feit dat Ged. Staten de» plaats.
Dit is het al dan niet vrijwil»
ze huurverhoging, die hem alles/.ins lig uitleveren
van inlichtingen of be»
redelijk voorkwam— weigert. Wan»^ langrijk materiaal
van de eigen legers
neer men deze|huur voor een object, aan de vijand. Een
wordt
dat toch weldegelijk grote waarde meestal niet zo hoogverrader
heeft' voor de ^gemeente, niet verho» Zelfs niet al komt hij metaangeslagen.
uiterst ge»
gen wil, vergelijkt met de huurprijs, wichtige dingen, die van invloed
zijn
die voor een bouwvallige
schuur
in
de5 gehele oorlog en zijn duur.,
plan : '.Noord"*-i=lwordt--ïgevraagdv->-dan *"opEn
of de' verrader nu een "Amëri»"
moet men wel tot^de conclusie ko*
een Fransman of een Chinees
men dat hét bedrag1 dat de verhuur» kaan,
is, of hij de vrijheid van de Westerse
der voor deze garage vraagt (ƒ 1350,= democratie
representeert of een slaaf
per jaar) zeker niet te hoog is,. De van het Communisme
moeten
brandweer moet —aldus spr. — g(jcd een zekere tegenstandis, wij
in
onszelf
gehuisvest worden.
overwinnen om mild over hem te
De heer v. d. WERFF meende dat denken.
deze kwestie niet te scheiden is van
Daarom doet 't haast verbijsterend
het gehele huurwoningsproblecm.
te lezen dat het UNO»opperbevel
De heer KONING vond 't langza» aan
in de Koreaanse oorlog, officieel de
merhand tijd worden de beschikking aan
de zijde der Noordkoreanen strij»
van Ged. Staten maar eens te nege» dende
comunisten uitnodigt totr...
ren, desnoods met een beroep bij d: verraad.
Honderdduizend dollar voor-"
Kroon.
eerste communistische piloot, die
Weth. KERKMAN zag geen an» de
of andere Russische straal»
dere weg dan: intrekking van h; een MIG
naar de gealieerde linies over»
meergenoemde"' raadsbesluit. Dat de jager
Vijftigduizend' dollar voor
heer Weber van het afwijzend stand» vliegt. volgende!
Bovendien: asyl en
punt van Gedeputeerden kennis nam iedere
huisvesting in „een niet»communis»
door middel van de krant, is niet zo tisch
land".
vreemd. De pers krijgt uiteraard
Hier moeten wij wel een zeer grote
raadsvoorstellen en'publiceert de/e tegenstand
ons zelf overwinnen,
vóór de raadsvergadering. Dit is vol» want waar in
het aureool, waar»
komen normaal. Bericht krijgt da mede wij deblijft
Verbonden Legers had»
heer Weber ongetwijfeld, doch van» den omkranst?
Waar is 't fiere besef
zelfsprekend n'a de raadsvergadering, dat wij een goede
zaak dienen, door
waarin het desbetreffende besluit ge» de geallieerden te steunen?
"Wij var*
nomen wordt.
zelen
Het voorstel tot intrekking van
Niet natuurlijk om over te hellen
het raadsbesluit d.d. 2 Sept. 1952 naar
andere zijde, 't Zij verre.
werd hierna zónder 'hoofdelijke stem» Maar de
wij aarzelen, omdat onze favo»
ming aangenomen.
rieten zo nadrukkelijk met dollars
rammelen om verraders te kweken.
De punten 6.t/m 13 werden vrijwel
alle zonder meer goedgekeurd, zoals
de agenda ze vermeldde.
In de gymzaal van.de Doormanschool
organiseerden onderwijzeressen op
Koninginnedagmorgen spelletjes_ en
verassingen voor de kleintjes! Het
was een succes.

DB avontuurlijko rois

De traditionele Kaltestraatversiering
werd met het aanbrengen van de
vlaggen op 29 April ingezet.
—o—
Er is niets bekend over het vieren
van de bevrijdingsdag. Oranjevereni:
{.'mg noch Muziekkapel zijn in' staat
iets te doen. Op dit punt dus even:
min illusies. De scholen zullen vrijaf
hebben.'
—o—
Tijdens het concert van de Muziek:
kapel op Donderdagmiddag j.l. schijnt
de jeugd zich nogal geweerd te heb'
ben en zich meer onder de muziek:
tent dan ervoor te hebben opge/iou»
den. Ze was om twee uur dan ook
al op het plein aanwezig. Het concert
begon om 4 uur.
--oDe Speeltuinvereniging heeft de /o»
neelvoorstelling die morgen zou \vor:
den gehouden uitgesteld.
.—o—
Mevrouw Poots:van Popta bespreekt
op 7 Mei voor de vrouwen van de
Ned. Prof. Bond het boek: „Mens of
wolf" van Mevr. Rutgers v. d. Locff:
Basenau,

FAMILIEBERICHTEN
jVlet grote dankbaarheid en vreugde
neven wij kennis van de geboorte
van onze zoon
NANFRED
N. F. Bakels
A. BakelstHennis
Zandvoort, 27 April 1953
Tijdelijk adres: Van Speijkstraat 15a
Toekomstig adres: v. Speijkstr. 15 hs
Met grote blijdschap geven wij ken*
nis van de geboorte van onze zoon
cn mijn broertje
EMILE
E. Loos
E. LoosiSlagtveld
Freddy
Zandvoort, 29 April 1953
Haltestraat 35
Hartelijk dank voor de vele blijken
van 'belangstelling bij ons 50 jarig
huwelijksfeest ondervonden.
J. Paap

Onze Kousen SLAGER GAUS
en Sokken
Kerkstraat 14 * Telefoon 2102
Zaterdag:
Pracht osselappen.. ƒ 1,75
reclame
(ziet etalage)
Nylons
,2.65
Enkalons
2.98
Geminderde Nylons .. ,3.95
Perion uWandelkous
4.75
Kristal Nylons m. zwarte'
naad
> 5.95
Kristal Nylons met fan*
tasiehiel
6.25
Linksgeweven kousen .. 1.98
Linksgeweven m. Perion 2.25
*
Heren Anklets
1-29
Heren Sokken
41.98
Grote sortering
]
SKISOKJES
. . . / v a n a f 0.75

„De Woibaal"

Haltestraat 12 A - Tel.. 2099

W. C. Paap.-de Wid
Zandvoort, Brugstraat 12

Gehakt h.o.h
.................
Biefstuk
.....................

het uw tijd van onze bijzondere
Nu isAANBIEDINGEN
te profiteren!

Daze week: Enkalon week

ƒ 1,50
f 2,75

Ons seizoen succes
Tartare
............
Blinde vinken ......
Verse braadworst . .
Fricandellen ........

per stuk
p. 100 gr.
p. 100 gr.
p. 100 gr.

ƒ 0.40
ƒ 0,45
f 0,39
ƒ 0,45

Kalfsfricandeau
..............
f 1,90
Kalfslappen
..................
ƒ 1,69
Kalfs 'Haxe, voor de fijnste soep,
ook prima voor ragout
p. 100 gr. ƒ 0,16
Haas carbonade
..............
ƒ 2,10
Sdhouder carbonade .......... f 1,70

EXTRA RECLAME
100 gr. Gelardeerde lever
j
100 gr. Boterham worst . . . ( 75 Ct
100 gr. Ham
v „75 et
100 gr. Gebr. gehakt
THEEWORST JES .... p. stuk 65 et.
(Kunt U bewaren!)

' ZONDAGSDIENSÏ
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.).
DOKTOREN:
Dr C. F. M. Robbers, Koninginnc*
weg 34, telefoon 2813
\VIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer*
straat 7, telefoon 2720.

PREDIKBEURTEN
jVed. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 3 Mei
10 uur: Ds E. Saraber Jr. Bevesti*
«ing van een Jeugd*Ouderling. Ex*
tra collecte voor Protestantse Zie*
kenhuisbouw.
7 uur: Ds F. L. v. Duijkeren, pred.
te A'dam*W. J e u g d d i e n s t.
Maandag 4 Mei
6.50=7.20 uur: Kerkdienst uitgaande
\an de Hervormde Gemeente en
de Prot. Bond, afd. Zandvoort.
Voorganger: Ds C. de Ru.
Aan de uitgang collecte voor Stich*
ting L940*'45.

GEVONDEN VOORWERPEN
Opgave vanaf 23 t.m. 29 April 1953
Aanwezig len burele:
Witte handschoen (gehaakt); wit
halsnoer; diverse sleutels; zeildoeken
tas, inri. werkkleding; rood toilet*
N
Op Donderdag 7 Mei tasje.
Aanwezig bij de vinder:
Fototoestel, Dr Smitsstraat 5; rode
's Morgens 10 uur
portcmonnaie met inh., Schoolstr. 13;
van MEUBILAIRE GOEDEREN,
w.o. ameublementen, ledikanten, ka~* rechter handschoen, groen, Bureweg
:en, tafels, stoelen, bankstellen, club* 5; paar herenhandsch., Koningstr. 39;
jes, kleding, enz. en wat Verder te horloge, Julianaweg 12; zilveren thee»
aezichtigen is op de
lepeltje, Regentesse,\veg 3; kinder*
K1JKDAG Woensdag van '2*8 uur.petje, Swaluëstraat 16; zwarte cein»
Alleen nette goederen kunnen nos< tuur, Haarlemmerstraat 34; trouw*
worden ingebracht.
?
rin<J, A. J. v. d. Moolenstraat 8; da»
Veilinggebouw
't
mesrijwiel, Thorbeckestraat 46; drie»
„DE WITTE ZWAAN"
wielertje, Ostadestraat 3 B.
ingang Gasthuisplein.
t
Telefoon 2164
i.'

VEILING

Gedenk Moeder

Het Wonder van Zandvoort

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
honk Emmaweg
Swaluëstraat 9 — Telefoon 2418
Zondag 3 Mei
10 uur: Ds A. de Ruiter. Viering
H. Avondmaal.
,
- , „
17 uurVOs A', de' Ruiïer.'H. A. en
GEBOORTEKAARTJES
dankzegging.
f"

Zondag 3 Mei 9.45 uur: Radiotoe*
-spraak (op 298 meter) door Dr D. H.
Prins van 't 'Humanistisch Verbond.
Onderwerp: „Vrijheid".

Mooie handweefstoffen en Cretonnes!
HEREN» en JONGENS SHORTS, OVERHEMDEN, SPORT»
KOUSEN, SKISOK.TES, DASSEN, ANKLETS en SOKKEN.

Textiel- en Confectie Magazijn .

„DE WAAG"

HALTESTRAAT 40 - TEL. 2087
Enorme collecties in de nieuwste
artikelen.
Eens klant
blijft klant
Voordeliger dan de stad.

Zeepost

Zondag 10 Mei

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 3 Mei
met een passend geschenk 'uit
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van
Magazijn
:,
Amsterdam.

Ned. Chr'. Gemeenschapsbond
Dinsdag 5 Mei: Geen bijeenkomst.

NANETTE - Een fijne Enkalon*
'
kous met donkfère naad
3,25
DANIêLLE — JEen geheel gemin*
derde Enkalon kous, prima pas*
vorm
3,95
f
YVETTE - Een fijne Enkalon,
51 gauge, zeer solide
4,95
MADELEINE - 60 gauge Enkalon»
kousen, zeer fijn weefsel, elastisch,
mooi en sterk
6j50
JANINE — 50 denier Enkalonkous
bij uitstek geschikt als wandel»
kous
5jZ5
Een LINKSGEWEVEN KOUS,
geheel geminderd
1,90
In TOPPERS een tiental verschillende modellen in alle mode*
kleuren en diverse prijzen
vanaf 29,25
£WF"* Dat moet U eens komen zien!
Vlotte ZOMER JAPONNEN cn DEUX PIèCES.
Grijze DAMESROKKEN
10,95
EVER GLAZE BLOUSES in kleine ruitjes, schattige model*
len, in diverse kleuren
8,50
DAMES SWEATERS in alle kleuren in velours en peluche
met lange mouwen
vanaf 9,25
Leuke „TWEKA" KINDER* en DAMES BLOUSES vanaf 2,95
De bekende „LASTINA" BUSTEHOUDERS in alle mo*
" dellen
'
vanaf 2,75
DAMES PYAMA'S' in diverse kleuren
2,50
VITRAGES w.o. de bekende SWAN kwaliteiten
ƒ 2,40, ƒ 2,-, ƒ 1,95, ƒ 1,65, ƒ 1,40, ƒ 1,25, ƒ 1,10, ƒ 0,95 en
ƒ 0,80 per meter.
'
Daar moet iets voor U bij zijn!

-\

Gertenbachs

Drukkerij

Achterweg l Tel. 2135

'

Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzondenr De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië en Nederl. Nieuw=Guinea:
m.s. „Bantam" (6 Mei).
Nederl. Antillen: m.s. „Hecuba"
(6 Mei).
Suriname: m.s. „Bonaire" (13 Mei),
ünje van ZuidtAfrikn en Zuid'West
,Wesf Afrika: m.s. -„O'ranjefontein"
(5 Mei).
Canada: s.s. „Veendam" (2 Mei).
s.s. „Waterman" (2 Mei).
Zuid Amerika: m.s. „Highland Bri*
gade" (4 Mei).
Australië: m.s. „Otranto" (5 Mei).
N\v.=Zeeland-- via Engeland (2 Mei).

X P.B.
Koopt uw B E H A N G
hereniging van Vnjz. Herv. bij F. C. HEEMEIJER
VROUWENMIDDAG
v. Ostadestraat 7
Donderdag 7 Mei 2 uur Papier vanaf 55 cent.
in Gebouw Brugstr. 15
ipr. Mevr. B. Poots»v. Popta
TE KOOP
Onderwerp:
Vacantie WONINGRUIL
Echtp. m. 2 kind. te Hilvcr* ,MENS OF WOLF" van A wegens vertrek een zeer so*
sum wil mnd. Aug. huis (4' ^.utgers van der Loeff»Base» lied HUIS, Ie stand. Bev.
Ieder is welkom. sousterrain, ben. 2 k., >keuk.,
bedden) ruilen m. echtp. in nau.
w.c.; bov. 3 sl.k., badk., gr.
omg. 'Zandvoort. Br. no.
3401 bur. Z. Crt
-•> iet'bestuur'Van-de speel» zolder. Eigen grond. Dade*
lijk te betrekken. Gr. hypo*
:uinverenigint;
Gevr. m kl. gezin FLINKE
theek beschikbaar.
„KINDERVREUGD"
DIENSTBODE, v. 8*5.30 u.
Makelaar \V. PAAP,
Loon ƒ 20,— p.\\. Zonder naakt bekend, dat de
KostverUtr. 1. Tel. 2965.
getuigschr. onnodig aan te
toneelvoorstelling
melden. Aanm. 's avonds' voor kinderen welke zou
na 8 u. Poll, Kostverl.str. 19." jlaats vinden a.s. Zaterdag
Mei, door onvoorziene
van
(Wegens teleurstelling)
' 2omstandigheden
is

Nette werkster gevr.

uitgesteld tot

INKOOP
antiquiteiten

voor l dag per week bij;
Kleden, Perzen, Meubelen,
Zaterdag 23 Mei
Mevr. Slaap»van Doesburg,- om 3 uur in het Patronaats* Gouden en Zilveren voor*
Plaatselijke Rode Kruis
Brederodestraat 1.
werpen.
gebouw.
HET BESTUUR. Kerkstraat 13. Telef. 2288
Commandanten tot De heer MOLL vroeg of het ge* Als auto*parkeerterrein achtte spr. Spoed. TE KOOP: Franse
Kapitein bevorderd meentepersoneel op de Nationale deze plaats ongewenst, i.v.m. de on* POEDEL, teef, l jaar oud.
gunstige ligging tussen nauwe stra* Dr. Gerkestr. 45rd, tel. 2227
feestdag vrij zou zijn.
De afdeling Zandvoort van de Ned.
VOORZITTER antwoordde dat de ten.
Rode Kruis belegde Woensdagavond gemeente eenzelfde gedragslijn volgt
Do heer WEBER vroeg inlichtin* Gevr. voor direct
NET DAGMEISJE
m de benedenzaal van hotel Keur als de regering, hetgeen er' dus op gen over de a.s. seizoenverlichting
een bijeenkomst ter sluiting van het neer komt dat het personeel .niet vrij van de Kerkstraat. Indertijd had de van 9*2 u. Mevr. Gatsoni»j
wmterwerk. Tijdens dit intieme zal zijn....
dir. van Publ. Werken gezegd dat des, Bentveldsweg 10, Bent*>
1953
feestje werden de heren Dr B. Ent*
De heer KONING uitte Vn on!* hiermede nog gewacht moest wor* veld, tel. K 2500*26355.
vinger en Dr C. F. M. Robbers, resp. stemming over de rijwielstalling op den, aangezien een desbetreffend
Vanaf l Mei zijn voor alle ingezetenen van Zand*
TE
KOOP
wegens
over*'
commandant en plaatsvervangend het parkeerterrein aan het emde \ a n verzoek niet aan B. en W. gedaan
voort speciale „Inwoners abonnementen'' verkrijg*
commandant, bevorderd tot kapitein. de Hogeweg. Dit punt is —'zo zeidj was. Nu durft men 'blijkbaar niet te compleet DIVAN. Tel. 239Sf
baar aan de badkassa van
Zij werden eerst toegesproken door spr. — door een raadsbesluit 'bestemd beginnen. Zou ' deze kwestie mis* AANGEBODEN:
•;
de heer Rodenburg namens 't hoofd* voor autoparkeerplaats. Nu verrijst schien bespoedigd kunnen worden? kinderled, en l»pers. bed
bestuur, vervolgens door de voorzit» er opeens een 'rijwielstalling'op. Spr.
VOORZITTER antwoordde dat met matras, opvouwb. kin»
Volwassenen 6 gld. Kinderen t.m. 15 jaar 3 gfd.
ter, de heer Joh. C. Jung en door de meende dat aan de Westzijde van de deze aangelegenheid reeds de aan* derstoel. Burg. Engelberts»
hoofdinspecteur van politie, de heer BurtJ. Engelbertsstraat een ^.veel ge* dacht van B. en W. had. Een spoe* straat 32.
ZWEM VEILIG EN VOORDELIG
Huijsman. De sprekers staken hun schikter plaats was voor deze stal* dige oplossing werd toegezegd.
waardering over het werk van beide ling. B. en \V. wijken hier kennelijk
De heer SLEGERS kwam nog TER OVERNAME:
commandanten niet onder stoelen of af van een raadsbesluit, meende spr. even terug op de door de heer Ko= 2=pits Gasfornuis en Stof»
2 MEI
2 MEI
banken, doch Dr Entzinger, mede
VOORZITTER zeide dat tiezc op* nmg aangeroerde rijwielstalling aan zuiger. B. Engelbertsstr. 62.
namens zijn collega sprekende, bracht lossing
de Hogeweg. De exploitant van deze TE KOOP: PlHILISHAVE,
slechts
tijdelijk
is.
Overigens
Vanaf Zaterdag 2 Mei:
\ooral de heer A. Loos dank voor blijft er nog voldoende ruimte over stalling moest zijn plaats aan het
pr. st. Tevens hobbel*
/'jn medewerking bij de opbouw van voor
is de Eerste Zandvoortse
Badhuisplcin prijs geven. De gcza* m
het
parkeren
van
auto's.
de colonne, die thans meer dan vijf*
menhjke
middenstaiulsverenigingen paard, 2 pr rubberlaar/.en
De
heer
KONING
had
tevens
be*<
tiq leden telt. Namens de colonne en zwaar tegen de „stenenhoop", welke zijn volledig op de hoogte gesteld (38, 45), l p. h.schoenen, 45,
het bestuur bood de heer Jum< de ligt- voor een pension aan de Kost* van deze kwestie. De zaak ligt iets windjack (bont), werkbank.
commandanten bloemen aan.
-anders dan wordt voorgesteld. Ver* Dr Gerkestr. 45rd, tel. 2227,
'
•>
Het verdere gedeelte van d e a \ o n d verlorenstraat.
lies heeft de gemeente hier geenszins Gevr. in ge/.in m 5 kind.
c
VOORZITTER
/egde
ecea
onder*
( n de nacht) werd doorgebracht met zoek toe.
bij.
gevestigd POSTSTRAAT 12
-- fï"t '
een flink
dansen,
spelletjes,
een
verloting,
ter*
De heer GOSEN vroeg welke ma*
W
De heer Lindeman had nogal wat
t.o. Consultatiebureau
Ü1 ook het Chromatic Trio zijn ma rommel
in het zwin aan hei:' strand niak verantwoordelijk is voor het
VLUG EN
VOORDELIG
dewerking verleende.
geconstateerd. Blijkbaar een erfenis grote aantal borden, dat aan de in*
gang
van
het
dorp
(van
de
Zandv.*
van
8»7
uur.
van de jongste stormrarhp.",H,et aan*»,
2 MEI
2 MEI
welige prikkeldraad e.d. "vtxcfhf "een,, laan gezien) is opgesteld. Spr. vroeg
Goed salaris
uiterste
beperking.
voortdurend ongerief voor de garna*'
VOORZITTER kon er niets mani* HOUTMAN, Kerkstraat.
len* en schelpenvissers. • 3
Monopole
VOORZITTER deelde mede cüt akaals in zien en zeide dat hier ge* Net DAGMEISJE of werk»
' rijdag l Mei 8 uur: l Mei viering inmiddels'met het verwijderen van ha'ndeld wordt in overeenstemming
P.v.d.A. afd. Zandvoort en Zandv. deze ontsierende obstakels rjegonn.cn van wettelijke verkeersvoorschriften. ster gevr. Mevr. Balledux;
Grote Krocht 14, Zandvoort. - Telefoon 2919
De heer TATES informeerde naar Haltestraat 27.
_ Bestuurdersbond.
Zaterdag 2 Mei 8 uur: film „Fantan ;"De heer VAN DER WIERPF vroeg de stand van zaken met de kwestie
la Tulipe". , of het z.g. „Zwarte veld'i bij de Molenaar (caravans aan de Verl.
Zondagmiddag 3 Mei 2.30 uur: tilm trambaan betegeld zou kunnen wor* Haltestraat). Mag de exploitant in Gertenbachs Drukkerijr
..Straatjongens".
den. Zoals dit stukje gronÜ .er nu. het komende seizoen rekenen op me*
verzorgt al Uw
dewerking van B. en W. om zijn be*
Zondag 3 Mei 8 uur: film „Fanfan la bij ligt, is 't geen fraai gezicht.
Tulipe".
drijf
uit
te
oefenen.
Indertijd
is
ge*
(De heer TATES viel zijn raadsge*
Maandagavond 4 Mei: gesloten.
noot bij en merkte nog op dat — nu zcgd dat de Ned. Kampcerraad ad*
dinsdag 5 Mei S uur: film „Fanfan la de tram binnen afzienbare tijd toch vies zou uitbrengen aan het College. Telefoon 2135 Achterweg l
..Tulipe".
verdwijnen gaat—het „Zwarte veld'1 Wanneer wordt dit advies ter ken*
Andere attracties en
wellicht gebruikt zou kunnen, worden nis van de Raad gebracht?
VOORZITTER zeide dat het Col*
nuttigheden
n
als auto=parkcerplaats, waar grote
donderdag 7 Mei 2 uur: Vrouwen* behoefte aan is, vooral in het een* lege niets kan doen, zo lang een ge*
reditelijke uitspraak uitblijft. iB. cn
middag N.P.B., Ver. v. Vrijz. Herv. trum van het dorp.
j
lederzooi X%/j
'n gebouw Brugstraat 15.
VOORZITTER achtte dit nogal W. zijn niet van plan de heer Mole*
Stadsschouwburg, Haarlem
kostbaar. Betegelen zou de gemeente naar voor het komende seizoen ont*
Zaterdag 2 Mei ,8. uur: De Nederl, op 5 a 6 duizend gulden kpmcn te heffing van het verbod te verlenen.
Tegen half tien sloot burgemeester
staan. Bovendien krijgt dit punt in
Cornedie met „Via Lissabon".
Adverteert in de Zandvoortse Courant
IH.W.
Grote Krocht
de toekomst een andere bestemming. van Fenema. de zitting.
Zondag 3 Mei 8 uur: 'idem.

DE RONDVRAAG

Zeebad
Seizoen abonnementen
BAD-ZUID

KOUSENREPARATIE-INRICHTING
B. REMERINK

dagmeisje

WEEK-AGENDA

Wasserij MEULM AN
Wassen

DRUKWERK

Beige flats

Stomen

DEKENS
STOMEN

tijdelijk f 1.-

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Sport
„ZANDVO ORTMEEU WEN"
VOETBALVERENIGING
A.s. Zondag:
Zandvoortm. ^Postduiven
Het zal a.s. Zondag in 't Zandvoortsc
Sportpark aan spanning zeker niet
ontbreken bij de wedstrijd Zand»
voortmeeuwen l=Postduiven. De be<=
zoekers staan aan de kop van de
ranglijst en hebben het kampioen»
schap voor het grijpen. Vier punten
uit de nog drie te spelen wedstrijden
hebben zij nodig om de titel te bc»
machtigen. Zandvoortmeeuwcn dat
zelf op de vierde plaats staat, verloor
de uitwedstrijd tegen dit elftal aan
het begin van 't seizoen met 4=1 en
zal nu proberen revanche te nemen.
Maar gezien het belang dat voor
Postduiven op het spel staat is het
de vraag of het hierin zal slagen. Ze»
ker is het echter dat het geprobeerd
zal worden deze ploeg te kloppen
daar de kans niet is uitgesloten dat
Zandvoortmeeuwen zich — door de
resterende wedstrijden te winnen —
tot de tweede plaats kan opwerken.
Om maar niet te spreken van de nog
altijd aanwezige, weliswaar kleine the»
oretische kans om gelijk te eindigen
aan de kop, mede doordat de leiders
nog moeilijke wedstrijden voor de
boeg hebben. Voetbal is nu eenmaal
een onberekenbaar iets.
De stand aan de kop is thans:
'Postduiven
19 gesp. 29 pnt.
L.F.C.
20 gesp. 28 pnt.
Hillegom
19 gesp. 26 pnt.
Zandvoortm.
19 gesp. 24 pnt.

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat^SOa, tel.,2887
j. H. G. WBENINK

K.J.C. „ZANDVOORT"
Woensdag
j.l. speelde K.J.C. „Zand»
voort 1 ' zijn laatste ronde voor het 2e
clubkampioenschap. Er was een bui»
tengewone opkomst en de strijd was
spannend. >G. Meijer had steeds de
leiding, in de laatste ronde werd hij
echter geklopt. De stand is:
1. J. Kol Sr., 55898 punten; E. G.
Meijer 55511 punten; 3. E. Keur 54356
punten; 4. P. Geusebroek 53420 pnt.

Kaai de
DE BOLLEN

SCHAAKNIEUWS
De uitslagen van de gespeelde wed»
strijden luiden:
F. de Jong*Draak
Va— i /s
KopsHulskemper
l—O
Bais=Giskes J r.
1—0
Giskes Sr.»E. Molenaar
l—O
Afgebroken partij:
Termes Sr.»Giskes .Tr.
Va-1/a

bij e l k p a k

BOFFIE
KOFFIE
t
ontvangt U

AVONDRIT
üc motorclub „Zandvoort" organi»
seert a.s. Zaterdagavond een avond»
rit over een afstand van ongeveer 65
km over goede wegen voor motoren
en auto's.

100 grarrrallerfijnste
DELICATA-CHOCOLADE

BRIDGEN
Nu de einduitslag van de paren»
van 58 voor
competitie van het district „Kennc;
merland" bekend is blijkt dat het
Pastlllet. Ardolablokies',
koppel Van Dartelen»Vader in de
Denneiokjes, B/oemenchoco/acfo
tweede klasse op de derde plaats is
geëindigd met slechts 4% verschil op
de leiders. Het dameskoppel Bakken»
hoven=Vader bezette de 9e plaats.
J
In de damesparcncompetitie bc/et»
AlbertHeijn'sThee
te het dameskoppel van Eckclt=Mees»
man in de eerste klasse de 9e plaats.
f 100 gram pak 52-60-66-72
In de tweede klasse eindigde het kop»
onze speciale melanges
pel Brossois=Fabél op de 7e, van Dar»
telen»Hagcn o p j de 9e, BerriersKcur
t/m
Zilvermerk 8P ct. Goudmerk 86 ct.
op de 13e, Barcns=Penaat op de 15e,
Woensdag
6
Mei
NottermansStor op de 18e en als
hekkensluiter het koppel Crok»Schui=
lenburg op de 19e plaats.
Het 6e viertal van de Zandvoortsa
Bridgeclub promoveerde niet naar de
maakt, U het -.leven
Ook voor Zandvoortmeeuwen 2 is eerste klasse doordat beide partijen
GOEDKOPER !
een thuiswedstrijd vastgesteld. De te» tegen Haarl. Bridgeclub en Oefen:
.genpartij is Bloemendaal 2 waarvan club 5 verloren iwerden.
niet verloren behoeft te worden. Dei
ze ontmoeting wordt in de morgen» SLOTDRIVE
De Zandvoortse Bridgeclub besluit
uren gespeeld.
Zomer- cocktailDe laatste kans om van de onder* op Zaterdag 9 Mei het winterseizoen
en avondjaponnen
ste plaats af te komen krijgt Zand» met een slotdrive voor de leden.
voortmeeuwen 4 a.s. Zondag thuis
Tevens bruidstoiletten naar
tegen VI. Vogels 2. Wint het 4e deze
maat gemaakt door gedipl.
ontmoeting dan komt het in punten»
ervaren coupeuse met tro*
tal gelijk niet deze bezoekers, die dan Wim Hildering
penervaring.
uitgespeeld zijn, terwijl het 4e dan brengt blijspel
Mevr. I. de N ijs, Emmavc. 8
nog één wedstrijd moet spelen. Ver»
liest het 4e echter dan is degradatie De toneelvereniging ,Wim .Hildering'
een feit. We hopen dat het 4e het geeft Zaterdag 9 Mei in Zomerlust
ten bate van de nabestaanden van de
niet zo ver laat komen.
een opvoering van het blijspel in 3
slachtoffers van 'het verzet
Zandvoortmeeuwen 7 speelt Zon» bedrijven
Abonneert u
,Eigen
haard
is
goud
waard'
dag zijn tweede promotiewedstrijd. Het stuk speelt in de Franse tijd en
op de
'De tegenpartij is thans Haarlem 10.
, Deze ontmoeting wordt op 't terrein wordt in costume gebracht.
Dames die onze hoeden dragen, [ ZANDVOORTSE
van ,,'Heemstede" aan de Glipperweg
Zullen steeds de aandacht vragen!
COURANT
gespeeld. Indien het 7e er in zou sla»
gen deze ontmoeting te winnen dan Seizoenverordening
ELISABETH
DONIJE
[
is promotie zo goed als zeker aange»
Pakvcldstraat 30 - Telefoon 2739
t
zien er d'rie van de vier gegadigden koninklijk goedgekeurd
\Voninginrichting
in deze promotiecompetitie zullen
promoveren. Haarlem 10 heeft zijn De onlangs door, de raad dezer ge»
L. Balledux & Zonen
Rijwielen, onderdelen en banden
eerste promotiewedstrijd, evenals het mcente vastgestelde verordening op
Voor uw
7e, verloren, zodat het er tussen de» de sluitingsuren voor winkels enz. ge»
Stofzuigers, wasmachines, radio's
BEHANGWERK
ze clubs om zal spannen. Het 7e elf» durende het seizoen is thans Konink»
Verlichtingsartikelen
tal speelt 'hierna nog tegen S.H.S., dat
in elke prijsklasse. Behang
lijk
goedgekeurd.
evenals Kinheim 4, zijn eerste -wed*
ook uit voorraad leverbaar.
De in deze verordening vervatte
strijd in deze promotiecompetitie tot
Haltestraat 27 telefoon 2596
een goed einde bracht.
De Goedkope Amsterdammer
regeling, welke geldt van l Mei tot
'Het Ie Zaterdagmiddagelftal be» 15 September, het zomerseizoen dus,
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974
sluit het seizoen met de uitwedstrijd
Bakkerij Houtman
tegen V.V. G.A. te Amsterdam. Het maakt onderscheid tussen de gewone
zou een mooie prestatie zijn indien werkdagen en de Zondag.
tot besluit een overwinning behaald
Sluiting op werkdagen.
kon worden.
THEATER „MONOPOLE"
Op werkdagen, behalve 's Zaterdags,
Stationsplein ° Dir.- Gebr. Koper s Telefoon 2550
Programma voor Zondag 3 Mei:
mogen de winkels geopend zijn en
IZandvoortm. l=l?ostduiven 2.30 u. mag straathandel worden uitgeoefend
Zaterdag 2, Zondag 3 en Dinsdag 5 Mei, S uur.
Zandv.m. 2*Bloemendaal 2 10.30 u. tot 22 uur.
Fantastisch, fenomenaal, formidabel, enfin: Fanfanf
Zandvoortm. 4=V1. Vogels 2 9.45 u.
's Zaterdags geldt dit tot 23 uur.
Gerard Philipe, Gina Lollobrigida in een amou*
Zandvoortm. 7=Haarlem 10 9.45 u.
reuze, romantische, geestige avonturenfilm.
(Terein „Heemstede"). Sluitingstijden op Zondagen.
Programma voor Zaterdag 2 Mei:
1. Van 9 tot 22 uur mogen de win»
kels geopend zijn, waarin de vol»
V.V.G.A. l»Zandvoortm. l 4.15 u.
gende waren worden verkocht:
Toegang alle leeftijden.
Kerkstraat 15, Zandvoort
a. kunstvoorwerpen, antiquitei»
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
ten, souvenirs;
Het eerste elftal speelt a.s. Zondag
Woensdag 6 en Lionderdag 7 Mei. S uur.
b foto»artikelen, prent»brief»
zijn laatste competitiewedstrijd tegen
Nederland=Film presenteert U een Michael Po»
kaarten;
TAPIJTEN
D.S.B. 2 te Heemstede, aanvang 2 u.
well en Emeric TPressburger creatie:
c. een of meer der volgende arti=
De overige elftallen zijn vrij.
Slechts korte tijd specis
kelen: brood, koek, banket,
ale verkoop Jaarbeurs»
suikerwerk _en chocolade, al
monsters ver beneden
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
dan niet te' samen met con»
fabrieksprijzen: Wiltons
Een fantastische opera van Jacques OFfenbach
sumptieijs;
De turnwedstrijd van onze nationale
ƒ 79,50, ƒ 135,-, extra
in
de
montering
van
Hein
Heckroth.
d.
fruit;
ploeg tegen de Zwitserse ploeg uit
grote maten 270 x 360
e. kleine consumptiewai en, zoals
Entreeprijzen voor deze film: Parket ƒ 0,60, Pan
Bazel staat dit week»end in het teken
voor ƒ 155,—; M.Smyf*
belegde broodjes, croquetten,
terre ƒ J,-, StallestBalcon f 1,20, Loge ƒ 1,50.
der belangstelling. Ook vele O.S.S.ers
na's perz. dcss. ƒ 98,—,
slaatjes, gerookte en gebakken
zullen dit ongetwijfeld prachtige op»
Toegang 14 jaar.
grote maten ƒ 125,—.
viswaren e.d.;
treden bijwonen.
f. hetzij melk en zuivelproducten,
TAPIJTHANDEL
Dte aanmeldingen voor het jeugd»
Zondagmiddag 3 Mei, 2.30 uur:
„MABO" N.V.
hetzij melk, zuivelproducten en
keurcorps van de K.T.K. is van dien
Jansstraat 85, bij Grote
consumptieijs.
Wij presenteren U een 'uitzonderlijke
aard, dat naar alle waarschijnlijkheid
Markt, Haarlem.
g. tabaksartikelen;
amusementsfilm. De Weaver Brothers: in
binnenkort het tijdstip van de trai»
h. badartikelen;
ning bekend kan worden gemaakt.
i. speelgoed;
Afd. handbal
j. bloemen;
k. alcoholvrijc dranken.
Toegang alle leeftijden.
Hoewel de kampioen van het rayon
Straathandel in bovenbedoelde wa»
Utrecht bekend is, werd voor Zon»
ren is eveneens gedurende ge»
dag a.s. nog geen promotieswedstrijd
Maandagavond 4 Mei gesloten
noemde uren toegestaan.
vastgesteld.
De hand'balcommissie heeft even» 2. Een winkel, waarvoor een volle»
dige, dan wel een slijtvergunning
wel de ver. „Sarstedt" uit Saarland
ingevolge de Drankwet geldt, uit»
bereid gevonden, na haar wedstrijden
sluitend voor de verkoop van
in Arnhem, ook nog door te reizen
ALLEEN ZATERDAG
dranken, welke in dergelijke win»
naar Zandvoort en daar niet alleen
RECLAME:
kels plegen te -worden afgeleverd,
tegen het 1ste, doch ook tegen het
mag van 9 tot 20 uur geopend zijn.
2de 'herenteam, een wedstrijd te spe»
len. Ongetwijfeld kan dit als een 3. Een winkel, waar uitsluitend of in
prachtige training worden beschouwd.
hoofdzaak vlees en vleeswaren
van 70 voor 60 cent
wordt keurig verzorgd door
Het bestuur van Zandvoortmeeuwen
plegen te worden verkocht, uit»
per 250 gram.
heeft voor deze gelegenheid haar bij»
sluitend voor verkoop van die wa»
terrein beschikbaar gesteld, zodat om
ren, mag gedurende 4 achtereen» Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
.4 en 5 uur de wedstrijden 'hier be»
volgende uren tussen 8 en 18 uur,
ginncn.
geopend zijn.
Sohoolpleln 4 - Tel»f. 2467

ALBERTHEIJN
Steunt Zaterdag 2 Mei
DE COLLECTE

'4O-'45

Henk Schuilenburg

Wij \vonen in de tuin van Holland
.Heerlijk zo dicht bij de bollenveldcn.
Mijn vriendin in 'Canada kan er van
watertanden schrijft ze.
Waarschijnlijk denkt ze dat ik /es
dagen van de week tussen de bloem*
bollen trippel met bloemenslingcrs
om mijn oren, niet dat ik dat niet
graag zou willen, ik toen wild van
'bloemen, maar het is beslist onmo=
gelijk.
De meest prettige manier om de
bollen te bekijken is volgens mij pj|
auto; dat echter stuit op enorme lic:
zwarcn, immers op een goede bol:
lenzondag zitten de wegen opgepakt
met auto's, het is hopeloos om da.ir.tusscn door te laveren, het kost de»=
ken en blutsen en er zal niets van
de bloembollenvelden te zien zijft.
Per autobus. Bezwaar: uren in ck
rij staan voor een kaartje, een dot
van een kans op een staanplaats
Jengelende kinderen. Dirukkcnde at*
mosfeer, omdat er altijd mensen zijn
,die de raampjes niet open "willen
hebben. Als haringen in een ton '/\\\-.
len we zitten, met nauwelijks een
gaatje om naar buiten te kijken.
Per fiets. Wij zullen ons met vijf
personen op twee fietsen moeten
voortbewegen. Dat geeft hppclo/c
toestanden. Bij guur weer krijgen de
kinderen een koude bips van het .stil
zitten, bij warm weer hebben ze kans
op een zonnesteek. In het eerste gc=
val zullen ze steeds plasjes moeten
doen, in het laatste geval zullen /:
constant om ijsjes en limonade •/•±\.\-.
ren.
Bovendien zal het gevaarlijk f c -.
scn zijn in zo'n drukte, dat is nut
verantwoord met kleine kinderen
Het vliegtuig en de benenwagen
kan ik gerust uitschakelen als tran -.
portmiddcl.
Tenzij een lieve fee ons van \ l c r =
geltjes voorziet, zullen wij wc 'bol*
lenvelden dus niet aanschouwen
Misschien, als we nog eens geënv*
greerd zijn; dan zullen we zeker m
een verlof de bollen niet overslaan.
Vooralsnog kan er niets van ko>
men. Het is te druk op de weg, te
winderig, zo moeilijk te bereiken, of
de zon is te fel, of de regen zo nat.
Misschien gaan we er nog eens
heen op een mooie rustige dag m
September.
Alleen jammer -dat de bollen dan
niet meer bloeien.
NEEL

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Voor de Schoonmaak
hebben we ruime keuze .-in vitrages,
lopers, matten, balatum, overgordijn;
stoffen.
Verder bedrijfskleding en
andere manufacturen.

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Vanouds Kruisstraat 12 - Tel. 2360

Ruimt U op?
Bel dan op:

A. Akersloot
Telefoon

2845

Wij geven de

hoogste waarde

„Fanfan La Tulipe"

voor

lompen en metalen
Pakhuis geopend van 9:5.30 u.
SCHELPENPLEIN 7

Hofman's vertellingen

Straatjongens

Allerhande

Fa,A;v,d,Mije&Zonen

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gein. Secretarie
Gein. Geneesheer, Julianaweg l'
Informatiebureau Vrcemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stooniwasserjj „Hollandia",
fünstrükerü, J. H. G. Weeninfc'
Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2124 Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein

2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2254 Slijtery Lefferts, 'zeestraat'44
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Er mogen 3 kleuterscholen
worden gebouwd
in Zandvoort
Bij het gemeentebestuur is vorige
\vcek bericht ontvangen, dat te Zand'
voort drie kleuterscholen mogen
worden gebouwd, n.l. een openbare,
eeivR.K. en een Christelijke. De plans
n en voor der-bouw van een openbare
kleuterschool op een terrein, omge»
ven door de Vondellaan, Nie. Boots*
laan, Gonst. Huijgensstraat en de Bil»
derdijkstraat, verkeren reeds in een
vergevorderd stadium, evenals die
voor een r.k. kleuterschool aan de
Bredcrodestraat.

Het begin is er!
De landkant van het Badhuisplein is
na de oorlog nog onbebouwd geble»
ven en velen hebben zich wel eens
.ifgevraagd of dit terrein wel eens
ooit bebouwd zou worden. Nu, dat
gebeurt wél, daar deze week een aan*
vang is gemaakt met de bouw van
drie woningen. Voorts zijn er be»
sprekingen gaande met andere gega»
digden voor het overige deel van het
terrein.

Afscheidsavond
Zoals reeds werd gemeld zal Ds E.
Saraber jr. op Ie Pinksterdag zijn af»
scheidspreek houden in de Ned.
Herv. Kerk.
Op Donderdag 21 Mei wordt door
de Wijkkerkeraad Noord in „Ons
Huis" een speciale bijeenkomst bc*
legd, waar tevens gelegenheid be»
staat om op meer persoonlijke wijze
afscheid te nemen van Os Saraber en
echtgenote.

Jaarvergadering
De . Zandvoortse Reddingsbrigade
houdt a.s. Woensdagavond in hotel
Keur de jaarvergadering. Behalve de
gebruikelijke punten - vermeldt de
agenda een bestuursverkiezing. De
heren C. de Jong en W. v. cl. Kruk
/ijn periodiek aftredend, doch stellen
zich herkiesbaar.
De heren Dr C. F. M. Robbers
(vicesvoorzitter) en E. H. van Bree»
men (secretaris) hebben voor hun
functie bedankt en stellen zich niet
herkiesbaar.
Tenslotte zal verkiezing van een
voorzitter plaats hebben wegens het
bedanken van de heer P. van der
Mije, die oprichter van de brigade is
en ruim 31 jaar een bestuursfunctie
heeft vervuld. Voor deze vacature
wordt door het bestuur candidaat ge»
steld de heer J. G. Bisenberger.

„Zandvoort lichtplaats"
De verlichtingen in Haltestraat en
Kerkstraat naderen hun voltooiing.
Over de Kerkstraat wordt 'n „dak
van lampen en vlaggen aangebracht.
'Het ligt in de bedoeling Woensdag
a.s. de verlichting met een officieel
tintje in werking te stellen. Burge»
meester Mr 'H. M. van Fenema is uit*
genodigd zulks te doen. "

Bouw aan de Gerkestraat
gaat definitief door!
Gedeputeerden \vezen bezwaar:
schrift van omwoners af
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort hebben aan de "Woning»
bouwvereniging „Eendracht maakt
Macht" vergunning verleend tot de
bouw van 60 woningen aan de Dr C.
A. Gerkestraat.
'Omdat dit bouwplan — wat de
diepte der achtertuinen 'betreft — af»
wijkt van het uitbreidingsplan, moest
deze bouwvergunning door Gedcpu»
teerde Staten van Noordholland wor»
den goedgekeurd.
Van de gelegenheid tot het indie»
nen van bezwaren heeft een aantal
bewoners van de Dr C. A. Gerke»
straat gebruik gemaakt o.m. op grond
van de bewering, dat het terrein in
kwestie zich bij uitstek leent voor
particuliere bouw; dat door de bouw
van woningen door de woningbouw»
vereniging het karakter van de Dr. C.
A. Gerkestraat zal worden vervormd
en een in sociaal opzicht niet homo»
gene samenstelling van de bewoners
ter weerszijden van deze straat zal
worden verkregen. Adressanten vre»
•/.en daarom waardevermindering van
de reeds aan de Noordzijde van de
Dr C. A. Gerkestraat staande wonin»
gen. In een uitvoerig besluit hebben
Gedeputeerde Staten de tezwaren
van adressanten ongegrond verklaard
en aan de bouwvergunning hun goed»
keuring verleend. Met de 'bouw van
deze woningen zal spoedig een aan»
vang worden gemaakt.

Ook leider Postduiven
liet veren in Zandvoort
.Recordiaantal bezoekers....
In een enerverend duel heeft
voortmeeuwen Zondag j.l. wederom
bewezen dat 'het een moeilijke togen»
stander is, die er niet tegenop ziet
om candidaten voor het kampioen»
schap met een nederlaag naar 'huis te
sturen. Dit keer was het de leider
Postduiven die zich van een voor de
rust opgelopen 2=0 achterstand niet
meer wist te herstellen en met een
2»! nederlaag in de koffers in de bus
naar Den Haag stapte.
Er was een record»aantal bezoekers
toen de Zandvoortcrs, met de wind
in de rug en de zon schuins tegen, de
eerste aanval van de Hagenaars af»
sloegen.
Vanaf het begin was het tempo
vrij hoog en het was duidelijk dat de
Meeuwen het beproefde systeem
„doelpunten voor de rust en dan
trachten te behouden wat je hebt"
ook dit keer wilden toepassen.
Met lange trappen vanuit het ach»
ter» en middenveld werd de voorhoe»
de aan het werk gezet, maar de
straffe wind en het' harde terrein
maakten een al te zuivere baleontrole
voorlopig moeilijk. Inmiddels tracht»
te ook Postduiven met korte passes
naar het Zandvoortse doel opv te
rukken, maar daar stond een uiterst
solide achterhoede, versterkt met een
uitstekend spelende spil Kerkman,
die resoluut ingreep en van opruimen
wist. En toen men een .keer een steek
liet vallen en een zeer gevaarlijke
voorzet van links langs het do 2!
suisde, maaide het binnentrio van de
bezoekers grandioos over de bal heen.
En binnen een kwartier na liet be»
gin gebeurde 'het: een lange bal uit
de achterhoede door de lucht in de
richting van het Postduiven»doel,
waar 'Castien samen met een Post»
duiven»back op instormt. Ee_n van
richting veranderde bal, een misgrij»
pends keeper en de eerste treffer ligt
in het net (1»0). Geen fr<iai doel»
punt, maar wel nuttig?"
Zandvoortmeeuwen bleef aanval»
len en allengs werd het duidelijk dat
Postduiven een nerveuze wedstrijd
speelde en tevens dat het in de
Haagse achterhoede lang niet altijd
klopte. Dit werd de bezoekers nood»
lottig, want als een kwartier voor de

'

rust de scheidsrechter een foutieve
beslissing van de grensrechter 'her»
stelt, gooit Zandvoortmeeuwen in;
de bal gaat in de Zandvoortse voor»
hoede van mva n ' t o t - m a n en belandt
opeens bij de vrijstaande 'Halderman,
die met ccn fraaie, zij het niet geheel
onhoudbare, schuiver, alles wat Zand»
voorts is a<m het juichen brengt (2»0).
Na de rust zijn het de Hagenaars
die met de wind mee in hoog tempo
aanval op aanval opbouwen, voorlo»
pig echter zonder resultaat want de
Zandvoortse achterhoede groeit naar
een uitstekende vorm en is vrijwel
niet te passeren. De stemming wordt
iets geprikkelder wanneer zich een
paar pijnlijke botsingen voordoen.
Over het algemeen 'houdt scheids»
rechter Biekman de teugels echter
strak. Steeds zijn de Postduiven voor
het Zandvoortse doel en opeens is
het raak, een korte combinatie en
een fraaie kopbal leveren het tegen»
punt op. Daarna zakt het tempo en
aan beide kanten begint de vermoeid»
heid een hartig woordje mee te spre»
ken. Na ccn uitval van de Mseuwen
werkt Castien de bal, zwaar gehin»
derd, met een zachte roller, via een
carambole tegen de binnenkant van
de paal in het vijandelijk doel. De
scheidsrechter heeft echter geen doel»
punt geconstateerd.
Een kwartier voor het emde moet
Zandvoortmeeuwen zelfs met tien
man verder verdedigen, nadat A.
Stokman, die overigens een uitste»
kende wedstrijd speelde, zich bij een
waarschuwing van de scheidsrechter
niet geheel beheerste. Min of meer
begrijpelijk want hij werd even er»
voor op weinig fraaie wijze van de
bal gewerkt, wat niet wegneemt dat
zelfbeheersing op een sportveld nu
eenmaal onontbeerlijk is. Het inci»
dent zal verder geen gevolgen heb»
ben, zo vernamen we. Onder hoog»
spanning fluit de arbiter het einde
en^ onder luide toejuichingen van het
veelal opgewonden publiek- verdwij»
nen een geslagen en een triomferende
ploeg van het veld. Voor deze over»
winning is door de Zandvoorters
hard en met groot doorzettingsver»
mogen gevochten. Hij was verdiend.
L.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

£en. nieuw
Met een wrange va»
riatie op een oude re»
gel zou men kunnen
zeggen: een nieuwe
lente, een nieuw pro»
bleem. Want dat de
situatie in Indochina
van een slepend proces, opeens weer
een accuut probleem is geworden
door de hernieuwde activiteit van de
communisten, is wel duidelijk. Juist
nu alle hoop is gericht op het rnoe'n
/.ame blussingswerk van de brand in
Korea, dreigt zich in Indochina een
Franse aangelegenheid tot een inter:
nationale ie ontwikkelen. Dat hierbij
eenzelfde gang i-:n /aken tili in AO»
rea voor de deur lijkt te staan en ge»
deeltelijk als een feit is, slemt niet
bepaald tot verheugenis.
Frankrijk i.<s al jaren aan hei sukke:
len met Indochina en 'heeft er in de
loop van de tijd enorme verliezen geleden Een duidelijk beeld van de fae»

langen die de Fransen daar verdedi»
gen, wordt eigenlijk nooit gegeven.
Men vecht er tegen de communisten,
maar óf en hoe de woorden commu*
nistisch en nationalistisch elkaar in
dit geval zouden kunnen dekken,
daarover wordt weinig klare taal ge»
sproken.
liet is dan ook de vraag in hoe:
verre de strijd in Indochina niet Ie
beschouwen is als een onderdeel van
de algehele losmaking van het Wes'
ten waarnaar de Oosterse landen de
laatste jaren zo sterk streven en
waarvan India, Indonesië enz. de zo
welsprekende symptomen zijn.
Het was de vraag of het innerlijk
verdeelde en apathische Frankrijk hier
iets tegenover kon stellen. Het is ah
lang geen vraag meer en dit is mede
de reden dat Indochina wellicht de
functie van Korea zal overnemen of
aanvullen. Een bepaald troebele onf*
wikkeling.

J
m
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Laatste Vrouwenmiddag
4 Mei, de herdcnkingsdag, heeft zich N. P: B.

Herdenking

in Zandvoort, evenals vorige jaren,
door een eenvoudige plechtigheid ge»
kenmerkt. Een speciale kerkdienst en
daarna de stille tocht door het dorp,
waar op vele plaatsen onze driekleur
halfstok woei, naar het monument in
het Vijverpark.
Hier werden de twee minuten stilte
in acht genomen en bestond de ge»
Icgcnheid om met een kleine bloemen»
hulde de nagedachtenis der gevalle»
nen te eren.

Op de laatste Vrouwcnmiddag van
de Nederlandse Protestantenbond in
dit winterseizoen, besprak mevrouw
B. Pootssvan Popta het boek „Mens
of Wolf" van mevrouw Rutgers van
der LoefsBasenau.
Dit boek behandelt de geschiedenis
van een rijke Duitse vrouw, Lcne
Stojke, die als anti»nazi door de
Nazi's wordt vervolgd en met haar
/oontje Erlof een leven van gevaar
en ontberingen lijdt.
Maar desondanks tracht ze in haar
Bevrijdingsfeest
medemensen steeds de mens en niet
Rustig, heel rustig. Niets te melden. het beest te zien en voedt haar zoon
dan ook in die gedachte op.
Een bespreking die mede in ver=
Collecte '40-'45
band mzt de kort geleden gehouden
De in Zandvoort gehouden collecte Dodcnherdenking een sterke indruk
ten bate van de Stichting 1940»1945 naliet.
heeft ƒ 537,65 opgebracht.
G.H.
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PRIJSVRAAG
van de Zandvoortse Courant

*

LEZERS!
Hoe denkt U over de zetelverdeling
in Zandvoort
bij de a.s. Gemeenteraadsverkiezingen ?

in Zandvoort
Het hoogtepunt van de l Meiviering
in Moiiopole, georganiseerd door de
Partij van de Arbeid en de Zand»
voortse Bestuucdersbond werd zeer
zeker gevormd door het optreden
van Henny Fontaine en Adri Kaanc,
beiden bekend van de radio, die een
aantal eenvoudige maar verba/end
originele liedjes brachten. Twee ar»
tisten, die we gaarne nog eens zou»
den willen beluisteren.
Ook het optreden van de mond»
accordeonsvereniging Excelsior onder
leiding van J. A. Paap werd een ver»
rassing. Een pittige mars en een uit»
stekend gespeeld „Petite valse" werd
gevolgd door „de Vogelkoopman",
verplicht nummer op het a.s. con»
cours. In de laatste weken hiervoor
/al men de enkele oneffenheden nog
wel weten weg te werken.
„De Stem des Volks" bracht het er
deze avond minder goed af. De ver»
tolking van de strijdfantasie met or»
kestbegcleiding van de Zandvoortse
muzickkapel werd een mislukking.
De verontschuldiging.dat dit nummer
in ijltempo was ingestudeerd, deed
achteraf enigs/.ins naïef aan.
De Mciredc werd wegens ziekte
van de heer M. ter Borch uitgespro»
ken door de heer Joh. B. Prinszc uit
Woimerveer die begon met te wijzen
over de rapporten die door de Partij
van" de Arbeid zijn uitgebracht over
allerlei onderw.erpcn en die veel dei»
ning" onder tegenstanders hebben
veroorzaakt.
Na de winst van 3 kamcrzetels ver»
stomde het rumoer niet. Velen zijn
vanuit R.K. en Reformatorische par»
tijen naar de P. v. d. Arbeid overgc»
lopen en met ccn zekere 'Ongerust»
heid zien, aldus spr„ de eerste groe»
pen de a.s. 'Gemeenteraadsverkiezin»
gen tegemoet.
Er is, speciaal over het sociaal be»
leid, nog veel strijd te verwachten.
Over de richtlijnen, die op Internati»
onaal gebied moeten worden gevolgd,
sprekend, bepleitte spr. de vereni»
ging van Europa. Hoewel er druk
over vredeskansen met Rusland wordt
gesproken, dient Europa zich toch in
federatief verband te organiseren.

Van groot belang voor de vrede is
dat het ijzeren gordijn — waarachter
velen in een nroderne hel van Dante
leven — verdwijnt.
In zijn openingswoord had de heer
G. J. Sterrenburg gewezen op de ver»
heugende groei van de afdeling Zand»
voort met ruim zestig leden in en»
kele weken tijds.-Hij besprak verder
de leuzen en wekte voorts op tot
propaganda voor de Gemeenteraads»
verkiezingen.
l

Meiskinderfeest

Vrijdagmiddag, l Mei, organiseerde
de P. v. d. A. een middag voor de
kinderen in Monopoie, waar geen
plaats meer onbezet was.
Na een circusfilm en een tekenfilm
als voorgerecht volgde een Hollandse
film „Kees de Zoon van de Stroper",
die naast een spannend jongensver»
haal ook een behoorlijk dosis paeda»
goqiek bleek te bevatten.
Met de gebruikelijke versnapering
aan de uitgang werd dit zeer ge»
slaagde kinderfeest besloten.

Natuurvriendenwerk
De afdeling Natuurvriendcn van het
Instituut voor Arbeiders Ontwikkc»
ling organiseert a.s. Zondag een „vo=
geltocht" door de Amsterdamse \Va=
terleidingduinen onder leiding van de
heer van Bricmcn.

Uitgesteld
De jaarvergadering van de Zand»
voortse Bestuurdcrsbond die aanvan»
kelijk was vastgesteld op Maandag 4
Mei, is tot nader order uitgesteld.

Ook U bent benieuwd (of hoort een tikje benieuwd te zijn) naar
de uitslagen van de a.s. Gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort.
Ook U houdt zich misschien wel eens bezig met gissingen over de
zetelverdeling, zoals die op 27 Mei a.s. zal plaatsvinden. U weet
dat er dan 15 zetels te verdelen zullen zijn in verband met het
gestegen inwoneraantal. (Momenteel zijn er in de Zandvoortse Raad
13 ze'tels).
Wat wij U vragen is eenvoudig. Wij verzoeken U hierbij mee te
doen aan de prijsvraag van de Zandvoortse Courant, waarvoor U
heel eenvoudig het lijstje hoeft in te vullen dat U 'hieronder aan»
treft. U vindt daar de zetelverdeling van thans en daarachter een
open hokje, waarin U slechts het aantal zetels hoeft te zetten dat
de partijen — naar Uw mening — bij de komende verkiezingen zul»
len behalen. Het str.ookje knipt U uit, zet er naam en adres op en
stuurt het ons op (Zandv. Courant, Achterweg l, Zandvoort) of
werpt het bij ons in de bus. De inzending sluit 26 Mei (24 uur)f
En dan wachten we even op de verkiezingen van 27 Mei. In ons num»
mer van Vrijdag 29 'Mei hopen we dan tegelijk met de verkiezings»
uitslagen in Zandvoort, de prijswinnaars van deze prijsvraag te ver=
melden en tevens hoe onze lezers van te voren over deze uitslagen
dachten!
Beschikbaar zijn een prijs van ƒ 10,— en twee van ƒ 2,50.
Zendt zo spoedig mogelijk onderstaand strookje in en.... Succes!
(hierlangs afknippen)
Tegenwoordig
zetelaantal

Partij van de Arbeid
Prot.-Christelijke Groep
Katholieke Volkspartij
Zandvoorts Belang
V.V. D.
Communistische Partij
Plaatselijk Belang

4
3
2
2
l
l

(Lijst Slagveld)

Duinbrandje
Dinsdagmiddag moest de brandweer
voor een duinbrandje op een terrein
langs de Zandvoortselaan uitrukken.
Vol bewondering stonden de brand»
stichters — twee jongens — nog naar
de vlammen te staren. Zij werden
meegenomen naar het bureau van
politie.

Aantal na
a.s. verkiezingen

Totaal
13 ?etels
Ingezonden door

Totaal
15 zetels

i
Ol

Felgenheimer, de Duitse fabrieks* Accordeonvereniging ,,Zandvoort" krijgt nieuwe dirigent
rijder.
In de 350 cc klasse noemen we o.a. Woensdag 29 April j.l. hield de Ace.
Periodiek traden af mevr, R. iHal*
de Australiër Gordon Laing, die zijn Ver. Zandvoort haar jaarvergadering derman, 2e penningm., de heer L. v.
Op Zondag 10 Mei a.s. zullen op het land gaat vertegenwoordigen op de in Ons Gebouw. Voorzitter memo» Norde, secr. Beide werden bij accla*
reerde in zijn openingswoord de min» matie herkozen.~Ecn ballotage comm.
circuit te Zandvoort de /n/ernafio* beroemde T.T.*races in Engeland.
Van de uitslag in de 500 cc klasse der gunstige resultaten die de ver» werd benoemd.
nale Motorraces worden gehouden
onder auspiciën van de K.N.M.V. Op is nog niets met zekerheid te zeggen. eniging het laatste jaar " deelachtig Er is een motie aangenomen voor
de daaraan voorafgaande persconfes Maar deze race belooft het grote zijn geworden; het jaarverslag gaf het werven van nieuwe leden en do*
natcurs.rentte voerden de voorzitters van de vuurwerk van de dag te \vorden. Het hier een duidelijk 'be'eld van.
De i penningmeester liet echter een
Dc eerstvolgende < repetitie vindt
Regelingscommissie en de Sportcorm wordt een Engels gevecht, omdat uit»
missie achtereenvolgens het woord. sluitend zal worden gereden op Nor* beter geluid horen, hij sloot 't boek» plaats op Woensdag' 13 Mei a.s. in
jaar af met een batig saldo.
Ons Gebouw.
De heer W. P. Petri, voorzitter van ton, Triumph en Matchless.
De deelnemerslijsten van alle races
Een voorstel van de Mondaccorde*
de Regelingscommissie sprak de wens
uit, dat de Gemeente Zandvoort bin> zien er veelbelovend uit. Naast ver» on Ver, „Excelsior" om eventueel 'n
nen afzienbare tijd in staat zal zijn schillende coming*men ook veel ver» fusie aan te gaan werd verworpen.
de accomodaties op het gebied van trouwde namen, die er een waarborg Het voorstel om een andere dirigent
restauratie en tribunes afdoende uit voor zijn dat de liefhcbbess van de aan te stellen werd aangenomen. De 19 van de 365 renners
motorsport Zondag a.s. op het circuit heer J. Davids werd als zodanig be»
te breiden.
trotseerden het zware
te Zandvoort, dat nog steeds tot de noemd.
De heer O. Joh. Bruinsma in zijn allerbeste in Europa mag worden ge»
In de kascommissie werden be* circuit
kwaliteit van voorzitter van de Cen* rekcnd, waar voor hun geld zullen npemd de heren C. en G. van Ko*
G.H.
trale Sportcommissie gaf een kort krijgen.
ningsbruggen.
t Wim van Est ziet laatste
resumé over het te verwachten ver*
" uitloo'ppoging bekroond
loop der wedstrijden.
Naast veel nieuwe gezichten ko*
Met een machtige sprong, twee ron»
men er ook ditmaal veel nieuwe ma»
chines in de baan. De heer Bruinsma
den voor liet einde, scheurde Wim v.
Ouderavond
Karel
Doormanschool
hoopt en verwacht dat dit een aan»
Est zich Zondagmiddag op het cir*
sporing zal zijn voor de Hollandse
fabrieken om zich op meergebied Vorige week werd in aanwezigheid maatschappelijk werk. Ook worden cuit los van het restant van de 365
wielrenners, die ruim vier uur daar;
•heid van wethouder Kerkman een moeilijke kinderen 'behandeld.
meer te specialiseren.
Een filmpje over een jongenskamp voor aan de start verschenen waren.
Alle races zijn dit jaar internatio* ouderavond gehouden van de Karel
Doormanschool. In het bijzonder besloot deze lezing. Een verdiend Met 41 sconden voorsprong passeer:
naai, ook de zijspanraces.
Er rijden in deze races zes Belgen werd het nieuwe schoolhoofd, de applaus en dank van de voorzitter de hij de finish en won daarmee in
mee, die elkaar regelmatig op eigen heer Mabelis 'door de voorzitter wel* sloten deze geslaagde avond af die
bodem bekampen en -dus precies we» kom geheten. ,Deze hoopte dat de door ca 80 ouders werd bijgewoond. een tijd van 4 uur 33 min. 31 sec. de
ten, wat ze waard zijn. Deze wedstrijd samenwerking ' tussen school en
jubileumwedstfijd van de K.N.W.U.,
van de zijspanklasse wordt in drie ouders vrucht zou dragen voor het
hartelijk toegejuicht door ruim zes:
series van elk zes ronden gereden en Openbaar Onderwijs en de Karel
duizend bezoekers.
,
belooft — in aanmerking genomen Doormanschool "in het bijzonder. In
Bij de wedstrijd van de Ie teams
de zijspanraces van 2 jaar geleden — ben causerie wees hij o.m. op de hielden de O.S.S.ers aanvankelijk Piecies om een' uur startten 365 ren»
wenselijkheid van verbeteringen aan stand tegen het korte maar buiten*
wederom zeer spannend te worden.
voor 176 km, professionals en
De race in de 125 cc klasse is voor» de Doormanschool. Uit het ouder» gewoon snelle aanvalsspel van onze ners
amateurs
en al gauw slingerde zich
fonds
werd
daarna
ƒ
300,—
gcreser*
al zeer belangrijk omdat hierin d3
gasten, maar vooral door deze gro*
kleurrijk lint door de Zandvoort»
Hollandse deelnemers hun eerste veerd voor de' aanschaf te zijner tijd tere snelheid bleven de doelpunten een
duinen. Er woei een schrale Noor»
ronde voor 'het Ned. Kampioenschap van een nieuwe piano. 'De penning» niet uit, hoewel keeper van Duijn se.,
dèlijke wind en het zuigende wegdek
meester werd onder dankzegging dc= prachtig op dreef was.
1953 verrijden.
vergde alle krachten. De eerste ron»
Als bijzonderheid van de 250 cc charge verleend.
Het 2e elftal slaagde er aanvanke*
Na de pauze voerde de heer Van lijk in een voorsprong te nemen, den gingen in zeer hoog tempo —
klasse kunnen we vermelden dat de
45 km per uur — en het veld dun»
bekende motorrijder Piet Knijnen» den Oever het'woord over „Pro Ju» door dadelijk enthousiast aan te val* ca
dan ook spoedig, vooral na een
burg hieraan zal deelnemen op een ventute en de-ambtenaar van de kin= len. Geruime tijd golfde het spel op de
valpartij bij het rennerskwar»
drie cylinder D.K.W., evenals Rudi derwet" teneinde de aanwezigen een en neer, doch bij de stand 4*4 kwa* grote
tier. Ondeugdelijk materiaal van een
beter inzicht 'te verschaffen in het men on^e gasten eerst goed los.
werk van Pro: Juventute, dat niet Ook 'hier bleef het echter een aan» van de renners, bleek de oorzaak, een
moet worden "gezien als een verleng» trekkelijke strijd, die het aanzien ten nalatigheid die hem zeer kwalijk ge»
nomen werd. Ruim 13 ronden bleef
B U R G E R L I J K E . S T A N D stuk van politie en rechterlijke volle waard was.
het peloton rustig bijeen, de lengte
macht.
Er
zijn'
verscheidene
taken
zo=
1—7 Mei 1953
van het veld dijde gestadig uit. Er
als het uitbrengen van adviezen aan „Z.A.C."*NIEUWS
vormde zich een kopgroep onder lei»
Geboren: Emile, zoon van E. Loos de kinderrechter, het opvangen van
ding van de"" Haarlemmer Piet van
en E. Slagtveld; Peter Cornelis, ontspoorde jeugd en zeker niet in Afd. tafeltennis
zoon van J. A. Dijks en E. B. A. de laatste plaats het preventief De trainingsavond a.s. Maandag wordt Roon die een "voorsprong van 100 me»
verschoven n'aar de Dinsdag. De ter nam, maarjtoen het hoofd moest
Heuts; Robert Willem, zoon va.n
Zandvoortse muziekkapel heeft n.l. buigen. Gerrit Schulte. verdween van
W. Mol en .H. G. Korporaal; Ma»
dringend een extra repetitie=avond het circuit na~n valpartij en nog ve»
riana Elisabeth, dochter van T. J.
nodig vóór het concert, zodat de len zouden hem volgen. In de 18e ron*
Kuiken en M. A. Groenendijk;
Maandagavond aan deze vereniging de werd de strijd iets levendiger, lei*
Leroy Henry, zoon van .1. J. van Vergadering
ders waren nu. o.m. v.d. Heuvel en
is afgestaan.
Kuilenburg en H. W. Moederzoon; Zandv. Handelsvereniging
Wagtmans. Een tweede en zelfs een
Rudolf, zoon van K» Zaremba en
derde groep van vier rijders rukte
K. de Boer; Ingrid, dochter van G. De Zandvoof.tse Handels Vereniging K..I.C. „NOORD" (DAMES)
Bol en C. Gortzak; Antoinette Pe» houdt op 12 'Mei in Hotel Keur een J.l. Zondag speelde Dames K.J.C. zich van 'het,, peleton los. zochten
tronella, dochter van A. Masten» ledenvergadering. Op de agenda staat Noord in Haarlem en behaalde daar aansluiting en., zetten .een felle aan»
o.m.: Gratis beschikbaarstellen door de 2e prijs en de 2e persoonlijke zal op de kopgroep in. Er bleven uit»
broek en S. J. Bokhorst.
Ondertrouwd: C. A. Huismans en M. de Z.H.V. van vitrines aan de Boule» prijs van de klaverjasclub Papa"gaai. eindelijk 13 man die de toon aanga»
ven, een halve minuut voor de ka*
vard.
de Bruin.
* >
ravaan.
',,_
Getrouwd: P. J. Vleeshouwers en JE.
K..T.C. „NOORD"
Toen.de hel^.v'an.-de, 42 ronden
A. M. Timmermans; J. H. 'Mulder
'Donderdag j.l. werd de vijfde ronde was afgelegd, was het aantal renners
en W. K. E. Johansson; C. Koper GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
gespeeld voor het kampioenschap van reeds ingekrompen tot ca 100!
en IH. G. Extra.
maand April. Dit was tevens de
De uillopingen waren intussen
Een talrijk publiek, waaronder vele de
avond van het winterseizoen niet van de lucht. Van Roon probeer?'
BRIDGEN
O.S.S.»ers, heeft Zaterdag j.l. geno* laatste
dat er voor de competitie werd ge* de het eens tezamen met Van Bree*
De einduitslag van de vijfde en laat* ten van een prachtige turnwedstrijd speeld. Na veel spanning — aan de men, maar werd reeds spoedig weer
van
de
Baselse
ploeg
tegen
de
Neder*
ste' competitie van de Zandvoortse
kop bestond er weinig verschil in de achterhaald. 1
landse.
Bridgeclub is als volgt:
puntenaantallen — werd ten slotte
Acht renners onder wie Pauw en
Bij het eerste toestel, de brug, ging P.
A»lijn: Fabel»Stor 383.40%, dames
Castien kampioen. Deze speler Van Steenselen behielden daarna de
Fabel»Polak 365.41%, Notterman» de strijd gelijk op (H. 122,1, B 112,7), heeft hiermee bewezen tot de sterk» leiding totdat het inmiddels tot 20
Sprinoer 362.99%, Sjouwerman=Spiers doch na het' tweede toestel (paard) ste spelers van de club te behoren; man ingekrompen peleton de achter»
359.07%, fam. van Eckelt 349.28%, liep de Hollandse ploeg iets uit 2e werd A. Schaap, 3e G. van Veen, volging inzette.
dames van Dartelen*Hagen 347.53%, (H. 111,4 p., B.' 108,9 p.) K. Boot liet 4e H. Laulier.
Met nog 30 km voor de boeg be»
van DarteIen»Vader 345.96%; fam. hier 'n prachtige oefening zien, waar*
vonden zich. nog 30 man in de strij_
voor
hij
19,5
van
de
20
punten
kreeg.
Vulsma 338.52%, mevr. Brossois*
•en menigeen begon al te vrezen dat
Bij de ringen waren de Hollanders
Schutte 316.12% en fam. Berrier
niemand uiteindelijk de eindstreep
iets
minder,
dojch
door
hun
prachtige
313.14%.
zou bereiken. Alle rijders waren weer
Duur
„Haarlem
Lichtstad"
vrije
oefeningen,
waarbij
salto's
en.
B=lijn: Brugman=Pachter 388.89%,
bijeen en men bereidde zich reeds op
spiagaten
schering
en
inslag,
waren,
verlengd
fam. Spoelder 371.89%, rrevr. Crok*
een eindsprint voor toen Wim van
Elzinga 361.91%, dames Verstcege vergrootten zij", hun voorsprong.
Est abrupt aan' een uitlooppoging be*
In
verband
met
het
feit,
dat
de
toe*
Hoewel
bij
het
laatste
toestel,
de
359.03% mevr. Vader»Bisenberger
van vreemdelingen -nog steeds gon, waarbij niemand hem kon vol»
353.31%, fam. Vallo 352.61%, fam. rekstok, de Zwitsers meer punten loop
zeer
groot
is, heeft het Comité Haar» gen. In een hoog tempo draaide hij
zamelden
OH.
111,
B.
112,5
p.),
be*
Bakkenhoven 341.69%, mevr. Barens*
laatste ronde — 6 min. 12 sec. —
lem*Lichtstad
besloten om, geheel los zijn
haalde
de
Hollandse
ploeg
met
557,7
Heidoorn 332.51%, Keur»v. d. Maat
en werd onbedreigd eerste. Even noe
van
„Flora",
de
verlichting
en
de
ver»
p.
tegen
556,7
p.
een
zwaar
bevoch»
329.08% en fam. Kerkman 316.64%.
felle strijd om de Tuigende plaat*
schillende daaraan verbonden attrac* een
C»lijn: Mevr. Meesman»Agsteribbe ten, kleine overwinning.
scn, waarbij Van As twee, Dekker
ties
in
Haarlem
te
laten
voortduren
412.60%, Peen»Versteege 365.28%, da* A f d. handbal
drie (de laatste meters op een lekke
tot en met 26 Mei a.s.
mes Englanderrfieldoorn 358.32%, da*
band) en Van Dongen, Adri Voor*
De
plantsoen=aanleg
op
de
Grote
O.S.S.*Sarstedt 10=16
mes Keur=v. d. Maat 353.87%, Penaat*
ting, Piet van Roon resp. vier, vijf en
Markt
zal
ook
tot
die
datum
in
tact
O.S.S. 2»Sarstbdt 9*17.
Reijer 352.63%, dames Dröse=Schui*
zes werden. In totaal • reden 19 ren*
lenburg 344.25%, Goos»Heuft 335.56 Zondagmiddag ^j.l. werden de hand* gehouden worden.
ners de wedstrijd uit, wel een bewijs
Flora.
%, \dames Notterman=Stor 326.20% balploegen van? „Sarstedt" op het
dat het circuit van Zandvoort een
en mevr. Penaat»Brossois 297.40%.
strand officieel] ontvangen, waarbij Tevens wordt door de directie van zeer zwaar parcours in Nederland is
D»lijn: Fam. Baarda 395.42%, dames over en weer [vriendelijke woorden „Flora" overwogen de openingsduur Na afloop bood Burgemeester Mr H.
Draijer»Kappelhof 377.98%, Lansdorp werden gesproken.
van deze tentoonstelling te verlengen M. van Fenema, als voorzitter van
*Lorenz 376.15%, dames Lansdorp»
Bij de handbalwedstrijden bleken tot het week*end na Hemelvaartsdag. Touring Zandvoort, de voorzitter van
Suurland 363.51%, fam. Kranenburg onze gasten over een grotere snel*
De definitieve beslissing hierover, de K.N.W.U. een wandbord aan, ter
349.94%, mevr. Schutte»Meesman heid en een bekere techniek te be* die verband houdt met het verloop gelegenheid van het 25*jarig jubileum
345.62%, dames Jacobs*van der Werf f schikken, die onze jongens handen van de bloeitijd der gewassen zal van» van deze organisatie.
345.39%, fam. Pool 342.03%, mevr. vol werk bezorgden.
daag Vrijdag S Mei worden genomen.
J.G.B.
Berkhout=Hamers 340.94%, familie
Paardebek 296.53%.

Motorraces K.N.M.V. op
het circuit te Zandvoort

^

SCHAAKNIEUWS
'De uitslagen van de gespeelde wed»
strijden luiden:
Porrenga=van Keulen
l—O
v. d. Brom*Kop
l—O
Termos Sr.=Bais
0—1
Termes Jr.=Kramer
afgebr.
De eindstanden van de 12 kampen
zijn als volgt:
Groep A:
Groep B:
Porrenga
SVs
Termes Sr. 7
Draak
6Vs
Termes Jr. öVs
F. de Jong 6
Hogen»Esch 6
Kappelhof 6
Hulskemper 5Va
Vcrhaert
5V»
C. Molenaar 41/:!
v. d. Brom 41/"
van Keulen 3 1
Kop
4Vs
W. de Jong 2 /;.
Giskes Jr. 4
Weber
2
E. 'Molenaar 3V->
Giskes
2
Bais
3Va
Kol
l
Kramer
2
Van Vliet en Dijkstra zijn uitgeval*
len wegens te grote achterstand.
(Adv.)

Door de krachtig

genezende en regenererende werking
van P u r o l, blijft de huid gezond,
zuiver/, zacht, mooi en rimpelvrij.

DG avontuurlijke reis

Mensen en Zaken
Erg.

--, Wie het schoonmaken heeft uit»
gevonden,, moesten ze vierendelen!
Deze niet van sadisme gespeende
volzin hoorde Momus in de trein. Zij
kwam uit de mond van een gebrilde
mijnheer, die zich blijkbaar, nogal op»
wond (of opgewonden had) over de
periodiek huishoudelijke (on)hebbe*
lijkheden van met schoonmaakwoede
1
behepte vrouwen.
'Nou is 't maar gelukkig voor die
uitvinder dat ze nooit hebben uitge»
vonden wie zo slim was het schoon*
maken uit te vinden. Zo'n strafple»
ging-in onze verlichte eeuw.... Mo»
mus moet er niet aan denken.
Wat de sadist ten antwoord kreeg,
bereikte nooit Momus' oren, want op
dat ogenblik verviel iemand van het
forensengezelschap in een vreselijke
prikkcl*hoestbui, die van Haarlem tot
de Zanderijvaart duurde. Toen de ex*
plosieve keel»manifestaties verstomd
waren, begonnen de heren over iets
anders. De voetbalmoeheid van Abe
Lenstra en de voorjaarsmoehied van
alle mensen en zo.
'De kwestie van die moeheid, inte*
resseerde Momus minder dan -de
vraag: hoe komt dat mannetje aan
zo'n kwaadaardige -uitspraak over de
schoonmaak? Dit moest 'm wel hoog
zitten.
Momus leverde zich over aan z'n
eigen gedachten omtrent de anti*vuil=
actie. .Hiertoe sloot hij z'n- ogen. Om
zich te concentreren.
Buiten in de zon stond stond de
volledige bedden*inventaris van het
gezin, matrassen, dekens, kussens. De
(Noorden) win d spoelde halve duinen
over de spullen, die beter binnen had*
Jen kunnen blijven, omdat ze dan
zeker schoner gebleven waren. Ver»
der stonden — lukraak verspreidNde keukentafel, een emmer, drie stoc» ,
len, de wringer, de radio, (o nee, die
niet) nog twee stoelen en een paar
(oude) schoenen van het gezinshoofd,
•n het zand.
Een prettige aanblik. De dag te-vo=
ren nog had Momus met haast scru»
pulcuze nauwgezetheid een paar hout»
"paandertjes bijelkaar geharkt
De bijkeuken zag er verontrustend
uit. Stapels oude kranten, (toch nie1het archief van het kereltje, dat
meent er een pers=museum op na te
moeten houden?) een poppenwagen,
waarin stofdoeken en blikken boen^ -was, pannen, lege flessen, volle Hessen, half volle flessen met alka-li»vrij- ï *
wasmiddelen, een deel van de ke' *
keninboedel en diverse andere tot de
figuratie van het toneelspel „Voor*
jaar" behorende stukken.
De keuken: Momus' serene gelaat
kreeg een pijnlijke uitdrukking. De
keuken moest gepasseerd worden
over niet nader te omschrijven hopen.
Veel moet in ^ deze dagen met de
mantel ^derjicfde^bedekt!,worden. ,Jo_, ..... over de keuken moet wel gczwe*"
qen worden.... 't Enige wat even ge*
.•releveerd mag worden, was de vol*
strekte afwezigheid van culinaire aeu»
ren, die-'t anders voor de man zo ple*.~.
zierig maken een keuken te betreden.
(Waarschijnlijk zou de familie V2r»
stoken blijven van de moederlijke be*
moeiingen in verband met de lege»
maag*evoluties.)
Toen Momus in diep gepeins ver»
zonken de kamer, de huiskamer welL
te. verstaan betrad, besefte hij d i
over alles gezwegen dient te worden.
De trein stopte in Zandvoort. De
gebrilde sadist zag er vermoeid uit.
Alles is erg.... t j a . . . .
Maar om er iemand voor te vieren»
delen.... nee!
MOMUS.

(Adv.)
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
en angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S-ZENUWTABLfiTTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

Bouwnijverheid
In de maand April kwamen in onze
gemeente drie woningen gereed, ter=
wijl met de bouw van vijf woningen
werd aangevangen. Op l Mei waren
in aanbouw 52 woningen, waaronder
24 duplex.

Armband terecht
De politie hield een 24»jarige Am»
sterdammer aan, die bekend 'heeft in
een hotel, alwaar hij werkzaam was,
een gouden schakelarmband ont*
vreemd te hebben. Een dame had
deze na een verblijf tijdens de Paas»
dagen op de wastafel laten liggen.
De armband werd in de woning van
een meisje opgespoord.

Ernstige val
Dinsdagmiddag viel een 9*jarige jon*
gen in de speeltuin van de familie»
wip. Met een ernstige wonde aan het
hoofd moest hij op advies van Dr
van der Meer per auto naar de Ma»
riastichting te Haarlem worden over»
gebracht.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW

71'. Gezamenlijk togen, ze naar de Gebr. Reiger.
De fa. had zijn hoofdzetel in een groot nest boven
in een reusachtige eik. Een der gebroeders had al
gezien dat er klanten in aantocht waren en kwam
vrolijk klepperend van uit 'het nest aanvliegen. „Een
rondvluchtje boven het woud heren?" noodde hij.
„De 'prachtigste puntjes in vogelvlucht. Absoluut ge*
vaarloos".

72. Daar kwam firmant no. 2 al vriendelijk la*
chend aangestapt, een grote mand voortzeulend.
Maar Manuel vroeg eerst condities. Toen de ge»
broeders hoorden dat het een afstandvlucht betrof,
werden ze eerst recht beleefd.

10 Mei
11 Mei
12 Mei
13 Mei
14 Mei
15 Mei

Strand
berijdbaar
0.45 7.30 13.14 20.— 4.30*11.00
1.39 8.30 14.05 21.— 5.30*12.00
2.28 9.30 15.— 22.- 6.3043.00
3.14 10.— 15.41 22.30 7.00*13.30
4.- 11.— 16.27 23.30 8.00*14.30
4.44 11.30 17.12 24.- 8.30*15.00

16 Mei 5.27 12.30 18.— . 1.— 9.30*16.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

FAMILIEBERICHTEN
Voor
Qe Burgemeester van Zandvoort
Mevrouw van FenemasBrantsma
Cn
stellen er prijs op, nogmaals allen,
die er toe hebben ^bijgedragen hun
koperen bruidsdagen voor 'hen onver»
getelijk te maken, langs deze weg hun
hartelijke dank te betuigen.

Moederdag

een aardig geschenk !

ZONDAGSDIENST

Ter overname aangeboden

CHEMISCH REINIGEN * VERVEN

voor de Gem. Zandvoort, groot 1040 kub. meter. De
inschrijving gaat met de financiering mee.
Br. onder no. 3506 bureau Zandv. Courant.

Vertegenwoordiging,
voor Zandvoort ;

„De Wolbaai"

Geef Moeder

Gevraag'il 15 Juli»31 Auy.
Brieven aan PALTHE, Camplaan 38, of allecri Aug. 2 i 3 KA»
MERS m. vrije keuk. Zon.
telefoon 342S2, Heemstede.
mg. Br. met prijsopg. on d;
no. 3502 bur. Zandv. Crt.
VACANTIERUIL.
Aangeb. te Hilversum van
15 Juni tot 15 Juli een ge»
rief. woning met slaapgel.
voor 4 pers., 5 min. van bos
en heide. Gevr. dito woning
Doorr. Varkcnslapjes, heerlijk bij in Zandvoort. Br. J. A. L.
de Stoppelaar, Wandelpad,
verse sla en jonge groente
van f 1,60 nu ƒ 1,30 60, Hilversum.
Schoudercarbonade
ƒ 1,70 HUIS te koop gevr. v. zelf»
Haascarbonade
'.... ƒ 2,09 bew. Vest.verg. aanwezig.
Zaterdag, zolang de voorraad strekt: ATELIERRUIMTE te huur
Ossclappen, heel mooi
ƒ'l,60 of te koop gevraagd.
Blinde vinken, .. ~... 100 gr. ƒ 0,45 Br. no. 3507 'bur. Zandv.Crt.
Biefstuk Tartare, p.st
ƒ 0,40
koop:
Fricandellen
100 gr. ƒ 0,45 Te
KOFFIEMAOHINE,
voor
A.s. Zalerd.: LUNCHPAKKETTEN: gas, inhoud 6 liter, z.g.a.n.
Br. 3505 bur. Zandv. Crt.
100 gr. Ham en
l
100 gr. Berliner
} Ï5 et
Te koop: .HANDKAR
100 gr. Gclard. Lever en
)
op luchtbanden. Th. Loos,
100 gr. Pork of gebr. gehakt ' 25 et Spoorbuurtstraat 11.
Saucijsjes
500 gram ƒ 1,95
Echte Geld. gek. Worst 250 gr. ƒ 0,70 Te koop een nog goede gr
KINDERWAGEN, f 20,-.
Burg. Beeckmanstraat 37.

. H.

Fa J. v. d, BOS & Zonen

Monopole
Vrijdag 8 Mei 8 uur: film „Singin' in
the Rain".
Zaterdag 9 Mei 8 uur: idem.
Zondagmiddag 10 Mei 2.30 uur: film
„A & C zwaaien af".
Zondag 10 Mei 8 uur: film „Singin' in
the Rain".
Maandag 11 Mei 8 uur: idem.
Dinsdag 12 Mei 8 uur: film „Op de
bres". _-„
Woensdag 13 Mei 8 uur: idem.
Donderdag 14 Mei 8 uur: idem.
Donderdagmiddag 14 Mei 2.30 uur:
film „A & C zwaaien af".
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 9 Mei 8 uur: Het Vrije To»
_ neel met ,,'n Eigea huissleutel".
Zondag W Mei 8 uur: idem.
Donderdag 14 Mei 8 uur: Toneelgr.
Comoedia met „Waarom jok je,
Chcrie".

Opgave vanaf 30 Apr. t.m. 6 iMei '53
Aanwezig ten burele: .
-,
Muntbiljet; diverse 'handschoenen en
wanten; paar dameshandsch.; paar
herenhandsch.; werkschort (blauw);
pet; aansteker; broche; diverse sleu»
tels.
"
;
Aanwezig bi\'de vinder:
Portemonn. met inh., Kostverloren»
straat 95; nijptang, Mezgerstraat 28;
handschoen (wit=links), Haltestr. 76;
polshorloge (oud»defect), Kostverlo»
renstr. 100; damespolshorloge, Over»
toom 83, Amsterdam; gebreid kinder*
mutsje, Gr. Krocht 19; alpino. Nieuw»
straat 7; zak aardappelen, Kostver»
lorenstraat 89b; oorbel, Oosterpark»
straat 19; 2 lipssleutels, Potgieterstr.
50; paar voetbalsch., Brederodestraat
69; briletui, Koningstraat 28; toilet»
benodigdheden in etui, v. Lennepweg
Slrd; geluiddemper van motor, C. A.
Gerkestraat 113.
In verband met de training voor de
a.s. motorraces, op Zaterdag 9 Mei,
zal-het bureau Gevonden Voorwer»
pen die dag gesloten zijn.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000 Brandmelding
3403 _ Commandant Brandweer
3043, 3044 Politie
2100
Politie (alleen v. noodgevallen)
2345 Gem. Secretarie
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwassery „Hollandia",
fijnstrykery, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
2135
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
.2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47
2254 SlQterü Lefferts. Zeestraat 44

Ziet dat stel" eens genieten! Ze halen hun hart op
op die wip. Gezonde knapen, profiterend van zon, vrijheid
en
gemakkelijke kleding zoals x. '
prima doorweven katoenen
A) deze vlotte Monty-jackets
van prima waterafstotendc
jeans, sportieve sluiting,
voor leeft. 3 jaar: f-, ^
'
J L*t

B

> z°'n -Texas"-pak, blousef n brock in contrasterende
kleur met spijkers" en aff a £«fc stiksels, f
^
leeftijd 7 jaar:
J Ij

.....échte kleding

,A

M
OEDERDAG
Uw keus te bepalen
HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5—7

biedt U een KEUR-COLLECTIE
GESCHENKEN op elk gebied

blouses in frisse ruitdessins,
leeftijd 5 jaar:

Sporthnis „Zandvoort"
Sportieve DAMESJUMPERS
vanaf ƒ 4,95
Popeline DAMESBLOUSES
f 3,95
WOLLEN VESTEN, SOKJES, leuke SHORTS,
DAMESPANTALONS
LASTEX en WOLLEN BADPAKKEN, enz.
'Haltestraat 35 - Telefoon 2131

II

l

WONINGRUIL
Aangeb.: Vrij huis, kamer Kousen stuk,
geen bezwaar
ensuite, 4 si.k., gr. zold., fl.
in één dag klaar!
keuk., fl. gang/hal, fl. tuin,
gar. in aanb. iHuurpr. ƒ 43,75 Kousen rcpara t ie=inrichting
p..m., vlak bij bos en hei.
Telef. 8381, Batterijlaan 21, B. REMER1NK, Poststraat 12
Bussum.
Gevr.: woning te Zandvoort Grote of kleine
tot ƒ 35,— p.m.

PdDICURE

TAARTEN

voor MOEDERDAG
Als ook

LUXE DOZEN BONBONS
en CHOCOLAATJES
Fa A. v.d. Mije& Zonen
Schoolplein 4 - Tel. 2467
Woninginrichting

L. Balledux & Zonen
Voor uw

BEHANGWERK
in elke prijsklasse. Behang
ook uit voorraad leverbaar.
Haltestraat 27 telefoon 2596

Welk flink jong MEISJE
MANICURE
wil voor bijverdienste en» r
kele uren per week het ruwe • - Schoonheidsspecialiste
werk verrichten in kl. gezin?
Br. met tariet ond. n r. 3503 M. VAN B O R K U M
NU: Dr Gerkestraat 21
bureau Zandv. Courant.
van
Telef. 2812
MEISJE of WERKSTER Jarenlange ervaring!
gevraagd voor halve dagen.
Kleden, Perzen, Meubelen,
Aanm.: Marisstraat 58.
Gouden en Zilveren voor»
iverpen.
Depot'C. JAMIN vraagt
HAARL'EM
Kerkstraat
13. Telef. 2288
EEN NET MEISJE voor
de winkel en huishouding. Zaterdag 9 en
Zondag 10 Mei, S uur
Alleen Zaterdag:
HEER BIEDT ZICH AAN
„Vrije Toneel'1
NELSONS
p. dag, week of langer voor
'n EIGEN
adm. en/of
serveerwerk.
70 cent per 250 gr.
Boekh. dipl., spreekt Frans,
HUISSLEUTEL
Engels, Duits. Tel. 'bereikb.
Donderdag
14 Mei, 8 uur
Br. no. 3501 bur. Zandv.Crt.
-Toneelgroep „Comoedia"
vanaf f 2,50
Wie kan mij spoedig
WAAROM JOK JE,
60 TON .NATTE GRIT
Heel
aardig opgemaakte
CHERIE
leveren? Prijsopgave aan G.
CAKES,
ƒ 1,75.
Schuit, E 330, Putten Gld. Pr.: ƒ l- tot ƒ 4- (al.
Mooie sortering
inbegr.). Voorverk. op
LUXE DOZEN
speeld. en 2 dag. ervoor
van 10»3 u. Tel. na 12 u.
Fa.
van Staveren
Coupons geldig.
Zeestraat 48, telef. 2684
Vermist gladh. zw. hondje
met kort staartje, luiste» fijne Vleeswaren
rend naar de naam Jopie.
100 gram U kunt het toch
Terug te bez. H. Hofland, Ichouderham
50 et.
Kloosterstr. 25, Beverwijk, Boterhamworst
39 et. niet afschreeuwen
tel. K 2510 - 3786.
Lookworst
32 et.
Cip's Leverworst .... 36 et.
F. C. HEEMEIJER
'aardenrookvlees .... 50 et.
46 et.
v. Ostadestraat 7 A *everkaas
jcbraden gehakt .... 36 et.
BEHANG uit voorraad •Jloedwors-t
24 et.
leverbaar v.a. ƒ 0,55 p. rol 'rima gek. worst, Bacon,
Dsse rookvlees, Gelderse
chterham.

INKOOP

antiquiteiten

STADSSCHOUWBURG

Moederdagtaarten

110,- beloning!

l

L J. Knotter

^"^

%^i blouses
vanaf

ialtestraat 37 - Tel. 2891
TAPIJTEN
Slechts korte tijd speci»
ale verkoop Jaarbeurs»
monsters ver beneden
fabrieksprijzen: Wiltons
ƒ 79,50, ƒ 135,-, extra
grote maten 270 x 360
voor ƒ 155,—; M.Smyr»
na's perz. dess. ƒ 98,—,
grote maten ƒ 125,—.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

jeans korte pantalons met
achterzak, doorlopende
band en elastiek in /• _ 75
de taille, v. 5 jaar. ƒ 5

voor ÉCHTE JONGENS! / v t
-:
&

wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat de Zandvoortse Courant te uwer beschikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat iiet plaatselijk- en regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
in 't betere genre
„gespeld"
van A tot Z.
bij
In die sfeer genieten ook
Elisabeth Donye uw advertenties méér dan
Pakvcldstraat 30. Tel. 2739gewone belangstelling en..
de resultaten bewijzen, dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op btf de

'n Hoed

Zomerschoenen |
Sandalen •

^^""^ l.l_J:__ l

kleding!
Kltine styging per maat

ON2E ZAAK IS ZATERDAGAVOND VAN 8-10 UUR GEOPEND l

M>o.e,deh.dag,
Voor een aardig en nuttig geschenk
slaagt U beslist bij:

Te koop licht beige
WONINGRUIL
DAMESSWAGGER
VOORBURG»ZANDV.
maat 44»46, z.g.a.n. Sjouwer»
man, Kostverlorenstr. 28»I. Aangeboden te Voorburg Ie
étage, gr. suite, gr. en kl.
RADIO. 2 z.g.a.n. Radio's slaapk., badk. (compl.), keu»
aangeb. waarvan l draag» ken. 'Huur ƒ 32,- p.m.
baar. Kostverlorenstr. 33.
Gevr. Woning te Zandvoort
Br. L. v.d. Net, Oude Tem»
SLAAPKAMER»
pellaan 14, Soestcrben».
MEUBELEN
en andere t.o.n. aangeboden. F R A N S E L E S S E N
Br. no. 3504 bur. Zandv.Crt.
(ook conversatie)
;
Te koop gevr. MEISJES» door buitenl. student.
FIETS (7 jaar). Aanb. Za» Brederodestr. 75, telef. 2893.
terdag 6»8 u. Kostverl.str. 63

broeken «375
vanaf
«3

vanaf

•Het is moeilijk voor

Grote afslag
Varkensvlees

SLAGER GAUS

Gevonden'voorwerpen

ZITSLAAPKAMER MET
KEUKEN GEVRAAGD
voor 14 dagen, 2 pers., eind
"Juni of Juli. Brieven met
prijs Breyacn, Hen r. Ronncr»
plein 10, Amsterdam.

textiel/aak.

Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.).
Haltestraat 12 A - Tel. 2099
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverlorcn»
straat 4. Telef. 2058.
een beste STOFZUIGER '
\VIJKZUSTER:
vanaf ƒ 2, — p. w.
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27. een WASMACHINE A.E.G.
telefoon 2791.
ƒ 4,65 p. w.
een CENTRIFUGE de wasdroger
f 3,50 p.w.
PREDIKBEURTEN
een 'HAARDROGER
' een KOFFIEZETAPPARAAT
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
een SNELKOKER
Zondag 10 'Mei'
Voor Vader
10 uur: Ds C. de JRu.
's Avonds geen dienst.
hebben wij dan nog altijd een
Donderdag 14 Mei (Hemelvaartsdag) PHILIPS RADIO, het nieuwste toe»
stel met 5 buizen ...... ad. ƒ 98, —
10 uur: Ds E. Saraber Jr.
of f 1,36 per week.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 PHILIPS PICK»UP. of platenwisse»
laar.
Zondag 10 Mei
PHILIPS SNEL»DROOGSCHEER»
10.30 uur: Prof. Dr C. J. Bleeker
APPARAAT.
Kerkstraat 14 » Telefoon 2102
van Amsterdam.
TELEVISIE ........ vanaf ƒ 495,Gereformeerde Kerk. Julianaweg
U kunt thuis de Engelse Kronintjs»
hoek Emmaweg
feesten meemaken.
Zondag 10 Mei
Koopt uw Bedrijfskleding
Komt U eens kijken en luisteren?
10 uur: Ds A. de Ruiter.
Wij regelen op prettige \vijie de be= bij het van ouds bekende adres
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 10.
taling voor U.
,;
Donderdag 14 Mei (Hemelvaartsdag) 'RADIO TELEVISIE ELECTRA Fa A. v.d. Veld-Schuiten
10 uur: Ds A. de Ruiter.
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Lange en korte witte jassen; lange en
Ned. Chr, Gemeenschapsbond
korte khaki jassen; grijze jassen;
Kostverlorenstraat 7
Telef. 2534 blauwe, witte en khaki overalls; Man»
Dinsdag 12 Mei
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
ERKEND PHILIPS SERVICE chester, gestreept, blauwe. Eng. leren,
Spr.: J. \V. van Zeijl..
DEALER Ook voor reparatie ribcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN
Zondag 10 Mei 9.45 uur: Radiotoe»
Frans
Halsmuseum
spraak (op 298 .meter) door Dr J. P.
van Praag van het Humanistisch Ver» "Het Frans Hals Museum, dat ook in HUIS-, DECORATIE- EN
hond. Onderwerp: ,;De rijkdom van het teken staat van ~Haarlem»Licht» RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
stad. zal op 14 Mei a.s. in de' tegen»
het Humanisme".
woordige bouw veertig jaar bestaan.
Burgemeester en wethouders vvn
RIJKSPOSTSPAARBANK
Haarlem stellen zich voor dit'feit te Tel. 2562, Zandvoort.
Gevestigd 1879
Aan 'het 'postkantoor Zandvoort en herdenken door het organiseren van
Burg.
Engelbertsstraat
22 en 54
een
ontvangstavond
op
29
Mei
a.s.
het daaronder behorende,' ambtsge»
GLAS-ASSURANTIE
waar
o.a.
Cruys
Voorbergh
een
nieu»
bied werd gedurende de maand
April
1953 ingelegd-ƒ' 49396,34<-en~tenjgbt» •we'showvan oude" costuumsf-zaL-to»
taald ƒ 54478,73.

WEEK-AGENDA

een Herbouwplicht

vraagt

Pullovers
3.65
Pullovers met kant»
patroon
3.95
Pullovers, 3/4 mouw
, ,4.95
Wollen vesten ,. vanaf 13.65
*
NYLONS
vanaf 2.65
2,95 » 3,95 » 4,75 » 5,95
Nylons met fantasie hiel 6.25
*
Grote sortering in
•'
• ALLE SOORTEN WOLj
.Kantwol
50 gr,* 1.05
Sportwol
100 gr. 2.65

Met grote blijdschap'geven wij ken»
nis van de geboorte van onze zoon
ARIE MARINUS
te Pretoria op 26 April 1953.
1
A. rtaage
L. A. J. Haage=Keur
483, 18de Laan
Rietfontein, Pretoria

PALTHE

Zandvoortse
Courant

Grote Krocht
Achterweg l - Telef. 2135
Reparatietafdeling

l

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Sport
„ZANDVOORTMEEUWEN"
VOETBALVERENIGING
Koploper Postduiven heeft j.l. Zon=
dag de kracht van Zandvoortmeeu»
wen moeten ervaren. Na een span*
nende strijd boekten de geelsblauwen
een kleine, maar niettemin verdiende
overwinning. Mede doordat Hillegom
verloor steeg Zandvoortmeeuwen van
de 4e naar de 3e plaats en behield
zijn theoretische kans.
Zandvoortmeeuwen 2 was thuis te»
gen Bloemendaal 2 vrijwel geregeld
in de meerderheid maar slaagde er
in slechts één doelpunt te maken. Dit
was echter voldoende om op beide
punten beslag te leggen.
Het is Zandvoortmeeuwen 4 niet
gelukt de belangrijke wedstrijd tegen
VI. Vogels 2 te winnen. Met 4*1 werd
deze ontmoeting verloren waardoor
het 4e gedoemd is tot degraderen.
Zandvoortmeeu\yen 7 moest in de
promotie»competitie m Haarlem 10
zijn meerdere erkennen. Met flink
verschil werd deze -wedstrijd verloren.
'Het Ie Zaterdagmiddagelftal wist
in de laatste wedstrijd tegen V.V.G.
A. te Amsterdam drie doelpunten temaken. Dit. bleek niet voldoende te
zijn om te winnen daar de tegenpar»
tij vijfmaal het net wist te vinden.
Uitslagen van Zondag 3 Mei:
Zandvoortm. IsPostduiven
2=1
Zandvoortm. 2*Bl'daal 2
1»0
Zandvoortm. 4=Vl.Vogels 2
1=4
Zandvoortm. 7»Haarlem 10
2»! l
Uitslagen van Zaterdag 2 Mei:
V.V.G.A. l»Zandvoortm. l
5=3

is het zaak dat deze wedstrijd gewon=
nen wordt.
De stand aan de kop van de rang=
lijst is na 20 wedstrijden als volgt:
Postduiven 29 pnt, L.F.C. 28 pnt,
Zandvoortm, 26 pnt, 'Hillegom 26 pnt.
De concurrenten spelen Zondag als
volgt: Postduiven=Alphen, BI. Zwart=
L.F.C, en 'Woerden=Hillegom.
Slechts indien iZandvoortmeeuwen
zelf wint en als Postduiven één of
beide punten zou verspelen, blijft
de kans voor Zandvoortm. behouden.
De oorspronkelijk voor a.s. Zon=
dag vastgestelde wedstrijd Haarlem 4
=Zandvoortm. 2 is verschoven naar
Donderdag 14 Mei a.s.
Het 3e elftal speelt zijn laatste
wedstrijd uit tegen Beverwijk 3, ter*
wijl het 4e elftal tot besluit H.F.C. 4
op bezoek krijgt. '
Zandvoortm. 7 moet proberen zijn
laatste promotiewedstrijd tegen S.H.
S. te winnen, want dan bestaat nog
de kans om 'het tot een beslissings*
wedstrijd te brengen. Bij een gelijk
spel of nederlaag is promotie defini=
tief uitgesloten.
Programma voor Zondag 10 Mei a.s.:
Zandvoortm. l=Wilhelmus
2.30 u.
Beverwijk 3=Zandvoortm. 3
12 u.
Zandvoortm. 4=H.F.C. 4
9.45 u.
S.H.S. l*Zandvoortm. 7
12 u.
(terrein T.Y.B.B.).
Ripperda a=Zandv.m. jun. a 12 u.
Programma voor Zaterdag 9 Mei a.s.:
Zandvoortm. 2=S.I.Z.O. 4
4 u.
Zandv.m. adsp. c=D.S.K. a
3 u.

Pijnstrykerij — Snelle aflevering —KASTKL.AAR
PakveldstraatgSOa, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

Koon de,
Wij hebben het altijd gedaan
In de toneelstukken en in de boeken
en op de film kun je ons tegen ko»
men: de wispelturige, spilzieke, egois»
tische vrouwen.
Een' zakenman •wordt gróót! Filiaal
na filiaal verrijst uit de grond. De fa»
milie - en vooral de vrouw — baadt
zich in weelde. Alles gaat goed, tot»
dat de grote krach komt. De rubber»
tjes op de bank dalen, of weet ik veel
wat er plotseling daalt, in ieder geval,
alles keldert.
De familie is straatarm. Hoe dat 70
plotseling kan snap ik meestal niet,
maar dat kan in een onderdeel van
een minuut op het toneel gebeuren.
Geruïneerd! roept Pa- hartstochtelijk,
wij zijn geruïneerd! en zakt wezen»
loos op een stoel neer.
Dan verder.
Pa blijkt zich op een bcwondcrens»
waardige manier te herstellen van d.:
zware slag. Fier aanvaardt hij een
nederig dienstverband. Ook de kincle»
ren, hoewel nimmer een kruimeltje
werk verzet hoevende hebben, gaan
rap een baantje xoeken. Met hun du»
re kostschoolopvoeding schamen •/'\]
zich niet tuinman te worden of hoi»
denwasster in een cafeteria.
Maar nu de moeder. Zij wil — en
kan — 'niet berusten. Zij kan ni:t
meer leven zonder Dior»japonnen en
platina oorknoppen. En in haar door*
gefourneerde cgoisme verlaat zij laf;
hartig man en kinderen in hunne el*
lende, om zich in het mondaine Ieven te storten. Zij gaat er vandooi
met George, de rijke huisvriend.
Het kan ook anders. De Ma's in de
sketches bij voorbeeld zijn manwij»
ven met bazuinstemmen diïï met hun
man de vloer aanvegen
Dan zijn er nog de burgerlijke vrou»
wen die de hele dag op hun meubel»
tjes poetsen en geen tijd hebben vooi
hun echtgenoot. Hij mag niet een-,
met zijn schoenen op het goeie vloer»
kleed lopen. Is het wonder dat /.on
man liefde zoekt bij een ander' Vol»
komen logisch immers!
En dan de slonzige vrouwen, dslordebellen, in welker huis het altij.l
rommelig en viezig is.
Is het wonder dat haar man liefde
?oekt bij een andere, nette vrouw, d ;
orde op haar boeltje stelt?
Volkomen logisch immers!?
Wat is toch makkelijk hè, dat \\n
er zijn, wij egoistische, bazige, slordi»
ge, ontrouwe vrouwen, want hoe wij
ons ook keren of wenden, wij hebben
het altijd gedaan!_
NEEL.

dtxiï
>Van het ijzeren corset A° 1550
*/tot de laatste creatie A° 1953
worden getoond op de

Wala

Corsetshow
in

GEBOUW ZOMERLUST
Koster straat 5, Zandvoort.
MAANDAG H MEI A.S.
's middags aanvang 2.30 uur
's avonds aanvang 8.00 uur.

VRIJE TOEGANG.
uitsluitend voor dames.

Itëttêtie

R.K.S.V. „THE'ZANDV. BOYS"
Het eerste elftal speelt a.s. Zondag
zijn eerste promotiewedstrijd tegen
B.S.M. 2. Wij hopen dat allen hun
uiterste best zullen doen.

Het programma voor Zondag luidt:
T.Z.B 1=B.S.M. 2
2 uur
(terrein Vogelenzang).
A.s. Zondag:
T.Z.B. 3=S.V.Y. 5
12 uur
Zandvoortmeeuwen IsWilhelmus
T.Z.B. jun. asConcordia a
2 uur
Er resten Zandvoortmeeuwen l nog
twee wedstrijden. A.s. Zondag wordt
de laatste thuiswedstrijd gespeeld te» HONKBAL
gen "Wilhelmus. Tegen deze ploeg A.s. Zondag 10 Mei begint ook voor
werd uit met 2=0 verloren. Dat de be= Zandvoortmeeuwen de Honkbalcom=
zoekers over een goede ploeg be= petitie. De volgende wedstrijd wordt
schikken is bekend, j.l. Zondag won gespeeld:
''
het nog van Hillegom. Zandvoort=
Zandvoortm.
2=R.C.H. 5
10 uur.
meeuwen zal dan ook zijn handen vol
hebben om tegen dit elftal de volle Ook de honkbaltraining is weer be=
plaats Donder»
winst 'binnen te halen. Om de kleine gonnen. Deze vindt
theoretische kans niet te verspelen dagsavond om 7 uur-

"Grote

ftaar/em
ffoutftraatltO
re/ JO6O5

Grote Houtstr. 110, t.o. Cinema Palace, Haarlem.
HOE KOM IK AAN MIJN RIJBEWIJS?
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sotnmeling, Ons Huis, Dorpsplein,
Telefoon 2374.
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood.
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52.

Dxoogwas
Mangelwas
Kastklaar
ALLEEN ZATERDAG
als RECLAME:

Cake's

5 stuks voor [48 cent

* A. B. C. AT
Inlichtingen:

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

HOE wilt U gewassen hebben?
Natwas

DUIVENSPORT
Postduivenvereniging „Pleines" hield
op Zondag 3 Mei een wedvlucht van»
af Roosendaal (93 km). Om 8.15 uui
gelost werd de eerste vogel getoond
om 9.54.38 u.
J. N. Huyer l, 20; P. Koper 2, 4, 10,
29, 49; W. G. Koning 3, 12, 22,
f 0,53 kg 28,
34, 41; C. K. Draijer 5, 8,' 30, 32, 37,
P. Peters 6, 7, 16; iH. Lansdorp 9, U,
17, 23, 42, 48; A. J. Spolders 13, 24,
A. Paap 14, 47; IJ. 't Hert 15; A
Dorsman 18, 27, 35; V. C. 'de Muinck
•19; J. Schrander 21; B. Lukkassen 26.
C. Keur 25, 33; G. Driehuizen 31, 36,
39, 45; C. Koper 32; J. Koning 38, 43.
A. Molenaar 39; C. Visser 40, 45; H
Geopend van 8=2 uur Bartens 44, 46.

(d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
afgeleverd) met EEN p AG GEREED
(getumblercl) gevouwen afgeleverd
mét TWEE DAGEN GEREED
lijfgoederen getumblerd, overige goederen
gemangeld met 2 DAGEN GEREED
geheel gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED
BEHANDELING FIJNE WAS

Dekens stomen per stuk

_
f 0,29 kg
_ _ or. f 0,38 kg
-.~-~f 0,43 kg

f l,—

Fa.A.v.d.Mije&Zonen

WASSERIJ MEULMAN

Schoolplein 4 - Telef. 2467

Grote Krocht 14, telefoon 2919

DAMES- en HERENKLEDING

Gevulde Rollade
Fijne Snijworst.
Gekookte Worst
Vermicelli . .
Macaroni. . .
Appelmoes . .
Natuurazijn . .
Toiletzeep . .
Zomerdrups. .
Engelse Toffee's
Marie Biscuits .

Blijft steeds de beste ,
voor een goede wasverzorging

in de ruimste zin!
Zó'n fraai tailor»made man»
telpak, dat getuigt van vak«
manschap en goede smaak,
leveren wij U reeds vanaf
ƒ 115,-.

THEATER „MONOPOLE"

Op

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper c Telefoon 2550

zijn het vooral de kleine attenties
die het hart veroveren.
Geef Moeder op die dag iets heerlijks, dat zij zich
zelf niet gunt: wij hebben een 'zeer ruime sorte»
ring van

VANAF VRIJDAG 8 t.m. MAANDAG 11 MEI,
8 uur
Een regen van klank en kleur! Alle glans van
Hollywood en Broadway in een spectaculaire
Musical! Gene Kelly, Donald O'Connor, Cyd
Charasse in M.G.M.'s Technicolor;

„Singin' in the Rain"
Toegang alle leeftijden.
'
Entreeprijs voor deze film: Parket ƒ 0,55, Par=
terre ƒ 0,90, Stalles en Balcon ƒ 1,10, Loge ƒ 1,30.
VANAF DINSDAG 12 t.m.
DONDERDAG 14 MEI, 8 uur
Clark Gable, Ava Gardner, Broderick
Lionel Barrymore in:

Crawford,

„Op de bres"

Carabiesjes

aantrekkelijk verpakte dozen

gevuld met eerste klas BONBONS,
luxe trommels met gesorteerde biscuits
Verder: TABLETTEN CHOCOLADE,
LIKEURFL'ESJES, RUM'BONEN, DOZEN
PASTILLES, alles in. een mooie verpakking.
* OOK VOOR DIABETICI
Voor Moeder alleen het beste!
Dus naar
,

Chocolaterie M. C. v. NOL
Kerkstraat 34 - Telefoon 2364

Er is volop Actie en Sensatie, wanneer 2 moedige
kerels strijden voor dezelfde staat
én de=
zelfde vrouw!
Toegang 14 jaar.

Gertenbachs Drukkerij

ZONDAGMIDDAG 10 en DONDERDAG*
MIDDAG 14 MEI (Hemelvaartsdag) 2.30 uur
SPECIALE .MATINEE'S. Bud Abbott en Lou
Costello in de geestigste film sinds de uitvinding
van de lach:

DRUKWERK

verzorgt al Uw

steeds méér gevraagd

Thee los.
Koffie los

Uitsluitend

maatwerk

W. S L O O T H E E R
Kostverlorenstraat 33

Bakkerij Houtman
ccosc

„A & C zwaaien af"
Toegang alle leeftijden.

Voor geschenken voor Moeder
naar Mag. Het Wonder v. Zandvoort

Kerkstraat 15, Zandvoort

Telefoon 2135 Achterweg l

WIJ HEBBEN HIERVOOR:
Kop en Schotels, Vazen, Schalen, Theepotten, Glas
Serviezen, Thee», Eet* en OntbijtsServiezen, Dozen Zeep,
Eau de Cologne, Bloemhangers, Schilderijtjes, Bood=
schappentassen, Borstelgarnituren, Bloempotten.
Wij hebbcrt te veel om op te noemen.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

een GESCHENK bij

Shawls ^ Nylonkousen = Zakdoekjes
Handschoenen = Tasjes = Portemon»
naies = Kop en schotel « Eau de
Cologne = Letterlepel »
koperwerk

Sinds 1874

v

Kerkstraat 29-31 v:

.
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Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte
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''SS. l

..

Redactie: E. Leef lang
Achterweg i,

Opgericht 1900
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s
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TEL.EFOON 2135

Toch sportdemonstraties

VERGEEFSE EINDSPRINT
Met de straffe 'Noordenwind in de
rug begon Zandvoortmeeuwen Zon»
dag j.l. onder matige belangstelling
aan de belangrijke wedstrijd tegen
het Voorburgse „Wilhelmus". Hier»
om belangrijk, omdat gewonnen moest
worden om de uiterst geringe thcore»
thische kampioenskans te behouden.
'Hierbij rekende men op een stevige
misstap van de leider Postduiven, die
echter-geen fout maakte en de wed»
strijd tegen Alphen met 12*2 won
De heren namen blijkbaar geen en*
kei risico! Hierdoor is het aantal
punten, dat Postduiven thans be»
haald heeft (31), onbereikbaar gewor»
den voor Zandvoortmeeuwen.
Niettemin speelden Zandvoortmeeu»
•wen en Wilhelmus een aantrekkelijk
partijtje voetbal, dat jammer genoeg,door de vrij sterke wind nogal eens'
ontsierd werd. Beide ploegen speels
den de bal niet voldoende langs de
grond, en de hoge ballen werden maar
al te gemakkelijk een prooi van de
respectievelijke verdedigingen.
Zandvoort had een gewijzigde op»
stelling, door /iekte van B. Water en
A. Stokman. Als links»back stond G.
illalderman opgesteld en C. Stokman,
als rechtsachter. De laatste was een
rustige, vertroüwenswekkende achter»
speler. In de voorhoede stond Siebe
Keuning op .-de linkssbinnenplaats.
Wij hebben grote bewondering voor
het stugge volhouden en~ het tac»

Verkiezingsvergadering
van de P.v.d.A. over Middenstandsproblemen
Onder voorzitterschap van de heer
G. J. Sterrenburg belegde de afd.
Zandvoort van de Partij van de Ar»
beid Vrijdagavond in Hotel Keur een
openbare vergadering in het kader
van de a.sr gemeenteraadsverkiezin»
gen.
'Daar de heer Happé uit Haarlem
plotseling door ziekte"vei'hinder'd was
werd. de spreekbeurt thans waargeno»
men door de'heer P. J. de Kruif, alge»
meen secretaris van het Ned. Ver»
bond van Middenstandsverenigingen,
die de middenstandsproblemen aan
de orde stelde. In eerste instantie
werd tegengesproken het praatje dat
de Partij van de Arbeid zich niets
van de middenstandsbelangen zou
aantrekken en alleen maar voor de
arbeiders zou strijden. 'Reeds 4 con»
gresscn zijn gewijd aan dit probleem,
waaruit een Middenstandsprogram»
ma is geboren, waaruit dus blijkt dat
d[e P.v.d.A. er niet op uit is om de
'middenstand te laten verdwijnen.
Spr. ging hierna-uitvoerig het ont=
staan van de middenstandsgroep na
en toonde aan, dat er door de lots»
verbetering van de arbeiders een gro»
tere koopkracht is ontstaan. In de
eerste plaats mo'est het democratisch
socialisme zich tot de arbeiders wen»
den, waarna o.m. werd 'bereikt het al»
gemeen kiesrecht, beter onderwijs,
een goede gezondheidszorg en volks»
huisvesting, hetgeen ook in 't belang
van- de middenstand was, want het
had er voor deze groep anders uitge»
zien, als dit niet was gebeurd.
Helaas moet vastgesteld worden, dat
de middenstand, buiten de schuld
van de P.v.dA. steeds meer tussen da
wal en het schip bekneld raakt. Ruim
38% heeft slechts een inkomen van
ƒ 50,— per week, 70% komt niet bo»
ven de ƒ 60,— per week. Vijftiendui»
zend middenstanders moesten de
laatste vijf jaar hun bedrijf sluiten en
werden volkomen aan hun lot over»
gelaten, terwijl dit met een kapitaal»
verlies van zeker 45 millioen gulden
gepaard ging, een verlies dat Neder»
land zich niet kan veroorloven.
Als oorzaak is aan te wijzen de on»
gebonden economische vrijheid van
handelen, het z.g. vrije spel van d
maatschappelijke krachten, want een
doelmatig vestigingsbeleid bijv. out»
breekt nog in alle opzichten. Door
een overbezetting in een bepaalde
branche begint de misère, terwijl hotcadeaustelsel nog een stevig handje
meehelpt.
Uitvoerig sprak de heer De Kruif
verder over 't 'Middenstandsprogram»
ma van de Partij van de Arbeid, dat
spreekt over een goed vestigingsbe»
leid, sanering van de bedrijven en
branchebegrenzing, maar ook opkomt
voor opneming van de middenstands»
groep in de sociale voorzieningen _ en
goede credietregelingen bepleit. Hier»
voor strijdt de P.artij van de Arbeid,
niet in negatieve, maar volkomen po»
sitieve zin, aldus spr.
Spr. behandelde tot slot het vage
V.V.D.sbeleid voor de middenstand,
alsmede de maatregelen, die voor en
na de oorlog door de socialistische
ministers zijn genomen in het belang
van de middenstandsgroep.
Na de pauze beantwoordde de heer
De Kruif enkele ingekomen vragen.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

j Ouderavond Wilhelminaschool

Daar na vele besprekingen van het
'
Bestuur krijgt radio voor de school
ZandvoortmeeuweniWilhelmus: 7»0 Sportweekcomité bleek, dat dit jaar
geen sportweek gehouden kon wor» Donderdagavond werd onder grote ertoe op dat, zolang deze school niet
den, werd naar een mogelijkheid ge» belangstelling in 't gymnastieklokaal klaar is, aankomende leerlingen naar
tische spel van deze sympathieke zocht
om toch iets te kunnen bieden. een ouderavond gehouden.
de in de Wilhelminaschool gevestigde
„veteraan", die een alleszins nuttige
In een vergadering van het Sport»
Ds de Ru opende op de gebruikelij» kleuterschool zouden worden gezon»
partij speelde.
met afgevaardigden van ke wijze en wees op het 'belang van den.
Voor de" rust opereerde de Zand» weekcomité
de plaatselijke sportverenigingen die dit soort avonden.
De heer J. iHermarij overhandi<?<ie
vooitmeeuwen»voorhoede gevaarlijker Woensdagavond
j.l. onder voorzitter» De heer Van den Oever hield daarna hierna namens de Oudercommissie
dan in de tweede helft. Er ontston» schap van de heer
J. H. B. Brink in een inleiding bver het prachtige werk aan het schoolbestuur een radiotoe»
den tal van gevaarlijke momenten
Keur plaats .vond, werd beslp* van ,Pro Juventute". Met een filmpje stel met een luidspreker, bestemd
voor het \Vilhelmus»doeI, vooral door Hotel
19 en 20 Juni a.s. op het bij» werd een en ander nog verduidelijkt. voor het volgen van de schoolradio»
de frisse activiteit van de beide vleu» ten op van
Zandvoortmeeuwen sport
Ds de Ru ging na pauze in op het uitzendingen. Het geld voor deze ap»
gelspelers P van .Loon en Jan Zwem» terrein
demonstraties te geven, waarbij het feit dat toestemming is verleend voor paraten werd door de ouders van de
m er.
vertrouwen
wordt
uitgesproken,
dat
de bouw van' een nieuwe kleuter» leerlingen, bijeengebracht.
Kort voor de rust kwam uit een
uitbreiding van de veldaccomo» school en hoopte dat na goedkeuring
Met het onderwijzend personeel
voor/et van rechtsbuiten Zwemmer door
datie,
volgend
jaar
wél
een
sport»
van de gemeenteraad spoedig met werd daarna door ouders van gedach»
de bal bij Castien, die onmiddellijk week gehouden kan worden.
bouwen kan worden begonnen. De ten gewisseld over vorderingen van
een geweldig hard schot afvuurde. De
Het programma dat men voorne» tekeningen liggen gereed. Spr. wekte de kinderen.
'bal suisde via het'lichaam van rechts» mens
is
te
bieden
is
als
volgt:
back van Steenbruggen in het doel.
1»0! Even te vorpn had een kopbal Vrijdagavond 19 Juni:
7 uur: Voetbalwedstrijd, zo moge»
ff
van Jan Zwemmer het Wilhelmus»
lijk een Zandvoorts elftal tegen een
jrfèt ".bijna doen trillen, doch de mid»
nader aan te wijzen tegenstander,
"half bracht redding op de doellijn,
afgewisseld met athletiek door, OSS
Franse esprit bii „Wim Hildering"
over de wanhopig grabbelende (ge»
en leerlingen van de sportschool
slagen) keeper heen'
Het slot van ihet seizoen, dat door Een werkstuk van de heer P. Keur,
Cios.
de toneelvereniging „Wim Hildering" met assistentie van de requisïteur
Na de thee speelde Zanilvo^rt» Zaterdag 20 Juni:
meeuwen veel minder op de aanval,
Zaterdag j.l. in Zome-lust werd ge» Nol v. Adelberg en Waterdrinker jr.!
3 uur: Korfbalwedstrijd Z.K.C.
maar toen was 't^de verdediging, die
bracht, was een blijspel van het luch» Het stuk speelt in het Franse tijd»
4 uur: turndemonstraties O.S.S.
tige genre. Voorzitter, de heer Elzin» perk' en werd in de costumes van die
groeide tot een vastberaden blote, t.at
5 uur: handbalwedstrijd O.S.S.
van geen wijken wist. Wilhelmus
7.30»8.30 uur: rugbywedstrijden tus» ga, zeide o.m. m zijn openingsrede te tijd opgevoerd, 't Geheel gaf een
moet beseft heb'ben dat adles nog
sen studenten en a.s. diplomatenhopen dat de keuze van dit stuk een voortreffelijke indruk.
mogelijk was. Er Lwerd flink — maar
goede greep zou blijken te zijn ge»
uit Nijenrode.
De gehele geschiedenis speelt zich
niet al te zuiver — op het Zandvoort»
8.30»9.15 uur: judo» en jiu»jitsu de» weest. Nu zullen de meningen uiter» af in het huis van een oude vrijgezel,
aard
hierover
verdeeld
zijn.
De
een
se heiligdom gescljoten, maar de bei»
monstraties door leerlingen van
de niet van de genietingen des levens
geeft om een zwaar spcelstuk met 'n afkerige Baron de Terrilac. Deze
de backs, bijgestaan door midden»
Cios.
linie en binnenspelers en in laatste De toegangsprijs ?al zeer laag wor» problematische tendenz, een ander ii oude fijnproever wil zich in zijn laat»
instantie, de lakonieke" doelman Jb. den gehouden om ieder in de gele» echter dol op onbedaarlijke lach» ste levensjaren nog eens heerlijk la»
Keur, gaven geen krimp. De Zand» genheid te stellen deze sportevene» salvo's en zoekt bij voorkeur de ten vertroetelen door z'n neef Adrien
voortse „grendel" ;zat potdicht.
kluchtstukken, waarbij het publiek en diens vrouw Annette. Het pasge»
In de voorhoede^ vlotte het Intus» menten bij te wonen.
— zoals dat heet — moet „brullen trouwde echtpaar krijgt van de oude
sen niet zo meer. P. van Loon en Burgemeester verlicht
en sieren".
Baron gastvrijheid, maar de laatste
Castien stonden veelal op eenzame,
Ik geloof dat 't bestuur van „Wim moet tot zijn leedwezen constateren
Kerkstraat
officieel
vooruitgeschoven posten, maar zij
Hiledring" een goede greep gedaan dat het stel tortels allerminst een re«
fconden alleen toch niet veel uitrich* Burgemeester Mr 'H. M. van Fenema heeft. Niet zo zeer om het stuk ?elf presentatie van eendrachtigheid en
ten, hoewel nog enkele fraaie kansen is bereid gevonden de verlichting in als wel om de wijze, waarop het werd beminnelijkheid is. De ouders van
om de score op te voeren, ontston» de Kerkstraat Woensdagavond a.s. gebracht. Een bagatelletje, dat juisl Annette: La Thibeau Dierre en Ca»
den. In de stand kwam geen veran» om ca. 9 uur officieel in werking te dan alleen z'n waarde heeft als het mille willen zich overtuigen van het
flitsend wordt gespeeld, 't .Moet prille geluk der jongsgehuwden en
dering meer.
",
stellen.
Zand', oprtmeeuvven moei 't het
Ter gelegenheid van deze feeste» ketsen als vuurstenen en dan vlie» komen dus ook naar hel nestje, dat
volgend jaar maar, opnieuw probe» lijkheid zal in samenwerking met de gen de vonken er ook af! De kleine de oude de Terillac voor Adrien en
ren. De eindspurt' was indrukwek» buurtvereniging „De Wurf" de „Gort ploeg, (twee dames en vijf heren) diï Annette gebouwd heeft. Tussen dit
kend, maar zij is helaas te laat inge» met stroop" worden gedanst op het het stuk voor 't voetlicht bracht in tweetal botert 't ook al niet, maar
een „uitverkocht" Zomerlust, heeft hier duurt de controverse al vieren»
zet!
Raadhuisplein.
Volgend jaar kampioen?! Heus, 't
met ongelofelijke vaardigfteid aan de» „twintig. j.aaï. iveen tijdsduur, die. _de_
'ze" voorwaarde*' voldaan": r De "vonken arme Thibeau Dierre tot een suffige,
kan'^-be^t: -Er -is""-een -onmiskenbare Geen raadszitting meer
spatten er af en zetten in een oog» zonderling heeft gemaakt. Daarom
vooruitgang in het spelpeil, vsrgele»
in Mei
wenk de zaal in een laaiende brand moet deze figuur ook twee bedrijven
ken bij vorige jaren.
De wedstrijd we'rd in een uitste» In de rnaand Mei zal geen raadsver» van enthousiasme en goede geluimd» lang nagenoeg slapen van de auteur!
kende verstandhouding gespeeld, on» gadering worden gehouden, daar de heid.
(Een opgave overigens, waar de heer
Het decor, dat bij de aanvang al Ko Reurts zich best door heen sloeg)
danks de korr=aangebonden scheids» eerstvolgende bijeenkomst door de
rechter, die in enkele situaties een burgemeester is vastgesteld op Dins» direct een open doekje verwierf, was
Neef Adrien is niet van plan zich
een juweeltje van „eigen bedrijf". bij de situatie neer te leggen, vooral
tikje geforceerd optrad.
dag 2 Juni.
niet, wanneer hij een gesprek af»
luistert tussen zijn lieve echtgenote
en zijn schoonmoeder. Moeder en
dochter -blijken door meer dan alleen
R OL TROMMEL
bloedsbanden verbonden te zijn, n.l.
TR OLROMMEL
die van een schandalig complot te»
gen de respectievelijke mannen. Hun
T R O MR O L L E R
devies: „Houd de mannen er onder!",
(Vuilniswagen)
ROMTROLLER
brengt Adrien tot daadwerkelijk ver»
zet, waarbij hij z'n brave schoonva»
Inmiddels had mijnheer Goscn alle der meesleept, tot wanhoop van de
Ziezo, we krijgen een nieuwe trom. leedwezen moest ik constateren dat
roltrommelsauto. (Ik kom in de war de Zandvoortse Autohandel niet was registers open getrokken, waarna het huisheer de Terillac. Schoonvader en
door m'n opschrift. Zo iets kan ge» ingeschakeld. Ik informeerde hier» machtige fuga „Wie zal dat betalen.." schoonzoon gaan de vrouwen tem»
beuren).
naar bij de Thesauriersgeneraal van over de Vroomshoopse gemeente» men! Zij doen dit — "t moet gezegd
Die is hard nodig. De gemeente be» het Ministerie van Financiën, die weide vloeide. Bij „wie heeft zoveel worden — langs de weg van de min»
schikt op 't ogenblik slechts over één naast mij stond. De man keek me ping*ping.." kwam "Wethouder Kerk» ste weerstand. Zij fuiven er op los
roltrommelsslee en een nagenoeg ver» aan met een koele, monetaire blik en man in actie: „Ik!" schreeuwde hij tot diep in de nacht en komen onder
sleten, oude vuilnisauto. Dat is te zei ijzig: „Goede vriend.... uw on» trots. „Vierendertigduizend driehon» uitgebreide invloed thuis, waar alles
in rep en roer komt.
weinig, want naar mate ons goede
Een kostelijk gedeelte.
dorp zich uitbreidt en het aantal zie»
De heer Wim Plantenga gaf een
len toeneemt, wordt de hoop op te
uitstekende vertolking van de Baron
ruimen vuil ook groter. Nu stel ik er
de Teriliac. Een rake typering met
prijs op te verklaren, dat ik hiermee
tal van humoristische invallen, die
niets onvriendelijks bedoel. Ik heb
de tekst ten volle recht deden we»
wel gemerkt dat ik zeer goed op m'n
dervaren. De heer Kees Bruinzeel,
woorden moet letten, want er wordt
als Neef Adrien, was in het derde
op mij gelet. In principe ben ik be»
bedrijf pas goed los. Toen was er ook
leid deze gedragslijn toe te juichen.
geen „houden meer aan"! De regis»
't Is goed dat er nog waakzame lic»
seur, Arie v. Mourik, had een kleine
den zijn, die de vinger leggen op de
rol voor zijn rekening sjenomen. Een
rotte plekken in de hedendaagse
vakkundige uitbeelding van de Teril»
journalistiek. (Wat die gasten — de
lacs vriend, Baron de Cericourt. De
journalisten — tegenwoordig al schnj»
heer Ko Reurts als La Thibeau Dierre
ven....)
had weer zeer veel succes met z'n
Dus nogmaals: ik bedoel geenszins
talenten in komische scènes. Ali bol»
een steen te werpen naar het hoofd
Koper, als Camille, de behaagzieke
van hen, die deel uitmaken van onze
echtgenote van La Thibeau Dierre,
bevolkingsaanwas. Als ik zeg dat de
muntte uit door grote slagvaardig»
toename van het aantal inwoners de
heid in woord en gebaar. Wat zij ook
hoeveelheid huisvuil eveneens ver»
voorstelt, 't is bijna altijd iets bij»
mccrdei t, dan ben ik niet denigre»
zonders zoals zij 't doet.
„Dat is 'm", zei mijnheer Koning.
rend. Dan stel ik slechts een voor
Wil Elzinga, als Annette, de echt»
ieder waarneembaar feit vast. (Ha,
genote van neef Adrien, had niet
h a . . . . ik laat me niet vangen, hoor!) wctcndheid doet mijn pijn. Dit is derd!" — „Als Gedeputeerde Staten veel
„tekst" toebedeeld gekregen.
Geleerde mensen /ouden van dit al noch een vuilniswagen noch een het goed vinden", sprak mijnheer Haar spel
in de handelingen was er
les /eggen _ dat t een in causaal ver» a u t O mobiel.... het is een roller» Lindeman somber. En tóen pas beuk» echter niet minder om. Een knappe
band met 't ander staat. Dat ik deze trom.... parbleu.. herstel: een rol» ten de trommelstokken in de handen vertolking van een zeer exentrieke
uitdrukking bezig, spruit niet voort trommel met ingebouwde Turkse van mijnheer Tates een autonome dochter! En dan was er nog een huis»
uit mijn geleerdheid. Ik vond 't alleen trommelremmen. De Zandvoortse ricdel met een zeer vrij rhythme.
knecht, Theodule, die talloze keren
prettig iets anders te zeggen dan van Autohandel is mijns inziens niet bij
„Bewaar me!" zuchtte de burge* van naam verandert, door de grillen
je hela hola houd er de moed maar machte bij een dergelijk ogen»festijn meester. „Wat een man!"
van de pseudo»adel in het huis van
in.
Mevrouw Mol»van Bellen waagde de Terillac. De stakkerd weet bijna
te bemiddelen...."
Ter zake, vrienden:
Ik knikte stom: (in de zin van: een dansje met mijnheer Slegers, die niet meer waar hij 't zoeken moet en
De nieuwe roltrommel»vuilnisop» zwjjgend) „'t Zij zo". Verder mom» de snedige opmerking maakte dat de krijgt notabene nog een blauw oog
un peu Fran» pelde ik nog iets van „'t hemd is na* doorbraak geen kwade gevolgen had. ook! (van de schattige Camille). De»
haalsvoiture (je parle u:
Alleen mijnheer Koning stond al ze rol -was toevertrouwd aan de heer
gais) werd uiteraard aann de bezichti» der dan de rok", maar de top'ambte»
die tijd vertederd naar het muziek» Henny Hildering, die er geen moeite
ging door mevrouw en de heren prijs naar ging er niet op in.
Mijnheer Moll trachtte even de vehikel te kijken. Zo nu en dan mee had.
gegeven. Ik heb 'm ook gezien.
De wagen is zonder meer een open» linkse grote trom te roeren, 't Gaf streelden zijn vingers het chassis. Zij,
Rest nog te vermelden de fameuze
baring. Ik ben niet gauw enthousiast een sonoor, hoewel niet overtuigend, die 't dichtst bij hem stonden, hoor» rolkennis en de zeer goede grime van
den
hem
fluisteren:
„Dat
is
'm!
Een
geluid.
Ik
dacht
zo
dat
het
vel
nog
alle opvoerenden. Een gezellig bal,
ergens over — dat is bekend — maar
gespannen
moest
worden.
Toen moord»chassis!
Ik vind 't jammer dat met medewerking van „The 'Moonc
dit roffeitrom
eh
rom.. rol wat
•. t
rr\ . i _
_i_
i
T.
_._;! J _
_
*t •
— _ »i"
trommebgeval deed even m'n adem mijnheer Tates als tamboer wilde er vuil in moet"
light Serenaders", besloot de avond
stokken. Het is een super«product gaan fungeren, zei de burgemeester
Stel je vóór: VUIL.
en het seizoen van „Wim Hildering".
van de Verenigde Muziekinstrument» snel: „O, doe dat niet
tenminste
H.W.
BARTJE.
fabrieken te Vroomshoop. Tot mijn niet nu. Ik wil eerst nog wat zeggen".
,
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

P

Automobielmonteurs

KO.DA. de, v

Automobielbedrijf- in Haarlem vraagt voor spoedige in*
diensttredïng enige
•' *
',
CONCLUSIE
SPREEKUUR BURGEMEESTER
. ,eerste,-tweede en aankomende
Op de voorgevel van de Vishal in
De burgemeester van Zandvoort zal
Haarlem*Lichtstad prijkt het beeld
* , .
' \ A U. T O M O iN T E U R S
op Woensdag 13 Mei geen spreekuur
Hoogste loon, prettige' werkkring.
van een beeldschone zeemeermin,
houden.
Ned. Chr.
voorwaar een raar plaatsje voor zo'n
Bouwarbeidersbond Brieven onder no. 3602 bureau Zandv. Courant.
fragiel schepseltje.
OPHALEN HUISVUIL
\fd. Zandvoort
Maar /.e zit er nu eenmaal en .wat
De Directeur van de Dienst van Pu=
Verzilvering vacantieerger is: ze heeft, al heel wat stof
Ruime keuze
blieke Werken maakt bekend dat op
doen opwaaien. Want wat is het ge»
bonnen feestdagen
Hemelvaartsdag geen huisvuil wordt
val?
opgehaald.
VRIJDAG 15 MEI 8—9 uur
Zoals men van een zeemeerm'in, die
bij de heer Oskam, Wester*
zichzelf respecteert, mag .ver.wach.ten
in alle moderne tinten.... van ƒ 27,75 Jot f46,—
FAMILIEBERICHTEN
parkstraat 3.
is ze op het feest van al die duizen* .
PANTALONS in vele kleuren ƒ11,75 tot /'36,Het Bestuur.
den lichtjes verschenen in haar na*
KAMGAREN COSTUUMS 100% wol v.a. f 79,DANKBETUIGING
rionale klederdracht.
Originele TROPICAL COSTUUMS .. ƒ 108,TE KOOP: Tuinslang, 20 m
Langs deze weg betuigen wij onze
' Een matrozenband, welbekend in
lang; Reiskoffer en Duiven*
hartelijke dank aan Dr J. v. d. Meer
Verder hebben wij een grote sortering in
ons dorp weet daarvan altijd zo tref*
hok. Telefoon 2738.
eh Zuster Hopgenbosch voor hun
Regenjassen, jongens plusfours,
fcnd te zingen: „van boven gold»
goede zorgen tijdens de ziekte en bij
wave perremanent, van onderen een
GEM. KAMERS en keuken
corduroy- en manchesterbroeken,
het overlijden van onze geliefde
staart".
gevraagd, maand Juli, voor
windbrekers en zeiljoppers
vrouw en moeder.
Maar daar tussenin niets, eenvou*
3
volw.
en
2
kinderen.
Br.
Fa/n. van Aacken en
digweg niets.
met
prijsopgaaf
onder
no.
Breed.
En over dat „niets" is de een of
3601 bureau Zandv. Crt.
ander gevallen. Vreemd, dat je over
Zandvoort, Mei 1953
Kerkstraat 20
Te huur gevr. voor Juli
niets kan vallen, als het nu nog over
Parallelweg 28
VRIJ HUIS of FLAT Bou»
een bananenschil was.
levard of omg., 3 a 4 sl.k.
Maar hoe het is, is het, dat bord»
Ga Donderdag eens
m. badk. Br. Oosterparkstr.
papieren „niets" moest grondig ge»
kijken naar de chim.
66. Tel. 2101 Zandvoort.
corrigeerd, zulks tot heil van al die
panseetjes in bun
nieuwe villa (om
grote en kleine Lichtstattertjcs, d:e
Dame alleen zoekt WERK*
ongeveer 3.15 uur
daar op weg naar hun dagelijks wsrk
gaan ze aan tafel!),
STER of MEISJE voor hal*
eens een oogje aan konden wa»
Het nijlpaard Mieke
Het Zandvoorts klein Vrouwenkoor wel
ve dagen. Marisstraat 58.
gen, waarvan de gevolgen dan mis*
heeft een fiks jong
o.l.v.
mevr.
Maria
Orbaan*Beversluis
Op
wel niet te overzien zouden
en de kamelen Lies
gaf Zaterdagavond in Hotel Keur een schien
zijn.
en Rika hebben beiHemeluitvoering,
waaraan
werd
meege»
de een langbenige
schilderskwast bracht redding
werkt door de pianiste mevr. Tru enEen
spruit van enkele
sindsdien is der zeemeerminnen
VOETBAL VERENIGIN G
HAARLEM
vaartsdag
v. d. HeIl*Kollen.
weken oud. Ook de
grondig gecamoufleerd
„ZANDVOORTMEEUWEN"
jonge pantertjes
Het koor trad voor de tweede keer middenmoot
Zaterdag 16 en
door een hemelsblauw draperie.
zijn wij
komen al buiten:
hier
ter
plaatse
op
en
al
waren
de
Zondag 17 Mei, S uur
Zandvoortmeeuwen l wint .kortom er is genoeg
Men kan gerust zijn.
prestaties nog lang niet wat wij mo*
gesloten
laatste thuiswedstrijd
te zien. Genoeg voor
„De Nederl. Comedie"
Deze geschiedenis deed me denken
gen
eisen
van
dit
ensemble,
wij
moch»
héle dag. Kom
die van een onderwijzeresje, dat
In de kringen van Zandvoortmeeu*. een
ten constateren, dat er over het al* aan
WELKOM THUIS,
daarom overmorin een kleine negorij, ergens diep in
wen werd de hoop gekoesterd dat 't
*
gen vooral vroeg!
gemeen
met
enkele
dingen
die
bij
HELENA
klei een proefles moest geven in
elftal van Postduiven in de laatste
een vorige uitvoering niet door de de
tegenwoordigheid
van de Vroede Va*
Maak met beugel
wedstrijden een steek zou laten vallen
Volwassenen 50 et
konden, is rekening gehouden. deren dier gemeente.
Donderdag 21 Mei, 8 uur
waardoor Zandvoortmeeuwen nog 'n
^ ooral ten aanzien van de samen*
Kinderen
het oog
De les verliep vlot, daarop viel
De iHaagsche Comedie
kans zou maken. Deze illusies beho* tot
stelling van hel programma, zodat niets
14 jaar ' 25 et
te dingen, maar er was iets
ren nu tot het verleden aangezien
men nu niet van „ein buntes allerlei' andersafwaaraan
hierop
COLOMBE
de heren zich gruwe*
Postduiven door een overwinning te»
kan spreken.
geërgerd hadden: het bloesje van
gen Alphen onbereikbaar is gewor*
Pr.: ƒ 1.— tot ƒ 4,- (al.
TIJDIG
Hst kooitje is wat te klein om lijk
lieve kind was n.I. een heel klein
den voor 'Zandvoortmeeuwen. Niet*
inbegr.). Voorverk. op
voor een vrouwenkoor door te gaan; het
ietsje te laag uitgesneden. En"3aarop
uw
temin werden de zaken in de laatste
speeld. en 2 dag. ervoor
het doet meer aan een dubbel*kwar» leed
de sollicitatie schipbreuk.
thuiswedstrijd tegen Wilhelmus flink
van 10=3 u. Tel. na 12 u.
advertentie! tet denken. Het stemmenmateriaal,
De vrouw van de bovenmecster, die
aangepakt en met succes. Zandvport*
Coupons geldig.
hoewel beschaafd, was nu niet be» haar
moederlijk hart al aan het jon*
meeuwen behaalde tegen deze uitste*
paald mooi van klank te noemen. De ge deerntje
verpand had, zei bij het
kend spelende ploeg een uiterst klei*
klank bleef onder het niveau van afscheid nemen
spijtig:
ne overwinning. Hierdoor is een eer*
„schoon". Uitbreiding van het koor
„Meidje, meidje, waorom hedde er
volle plaats op de ranglijst verzekerd.
is wenselijk, zulks met het oog op dan
ok gen gaosie voor'edaon?"
Door onze ,H.V.B.*elftallen werd j.l. door particulier; 7 kamers, vestigingsverg. aanwezig.
het volume. Bovendien werd er te
ik maar zeggen wil, dat
Zaterdag en Zondag de competitie Spoedig te aanvaarden. Br. no. 3603 bur. Zandv.Crt.
weinig ,,uitgezongen", alles klonk te eenWaarmee
grote Lichtstad en een kleine
beëindigd, daar door deze elftallen
„geknepen".
soms heel dicht bij elkaar
de laatste wedstrijden werden ge*
Ik beluisterde „Zion streckt Ihre negorij,
liggen.
speeld. Het 3e elftal verloor de uit»
Hiinde aus" uit „Elias" van F. Men»
GELSKE DE NES.
wedstrijd tegen Beverwijk 3, terwijl
delssohn, (oorspronkelijk voor duet
het 4e elftal ook al geen beter re»
geschreven) dat een behoorlijke ver»
sultaat boekte, thuis tegen H.F.C. 4.
tolking kreeg, gevolgd door „Wohin
Het 7e was in de promotie»compe»
habt Ihr Ihn getragen" aus der Mo»
ritie het zwakste van de vier deelne*
tette Opus 39 voor vrouwenkoor. Dit
mers; de laatste kans om te promo*
stukje (oorspronkelijk voor koor ge»
veren ging in rook op doordat tegen Niemand zal verwacht hebben dat geven in de voorlaatste ronde door schreven) werd nu door twee dame:>
S.H.S. l met fikse cijfers verloren het Zondag^ nog enigszins aantrekke* machinepech. Piet Knijnenburg voel* gezongen — wat als geheel zeer te*
werd. We hopen dat dit elftal een lijk was de internationale motorwed» de zich in het internationale gezel* leurstclde. Noch de stemmen, noch
volgend maal meer succes zal hebben strijden te bezoeken en groot was schap Wel thuis, maar moest uitein* ile voordracht konden ons voldoen. Doorr. Varkenslapjes, heerlijk bij
Het jun. a elftal sloot het seizoen dan ook veler verbazing toen des delijk met de zesde plaats genoegen Hoewel vooraf wat clementie voor
verse sla en jonge groente
af met een overwinning in de uitwed» morgens de zon scheen. Het aantal nemen. De Oostenrijkers Hollaus en dit optreden was gevraagd — de bei»
van ƒ 1,60 nu ƒ 1,30
bezoekers — ongeveer 20.000 — viel Mayer toonden zich de sterksten on de dames hadden dit werkje te slf» Schoudercarbonade
strijd tegen Ripperda jun. a.
ƒ 1,70
Eind goed al goed dacht het 2e Za» daardoor nogal mee, maar bleef toch wisten vrij gemakkelijk te winnen.
ƒ 2,09
der ure in studie genomen — zou hei Haascarbonade
Gordon
Laing
nam
in
de
350
cc
ver
beneden
het
aantal
van
vorig
terdagmiddagelftal en legde in de
toch beter geweest zijn, indien di1 Zolang de voorraad strekh
thuiswedstrijd tegen S.I.Z.O. 4 op jaar. Jammer voor de organisatoren, klasse resoluut de leiding om deze duet achterwege was gebleven.
niet
meer
af
te
staan.
Zijn
voor»
jammer
voor
de
gemeentekas
van
ƒ' 1,60
beide punten beslag.
Vervolgens twee Negro Spirituals Osselappen, heel mooi
sprong op zijn landgenoot Phil Heath „Swing
Blinde vinken,
100 gr. ƒ 0,45
Het adsp. c»elftal speelde tegen een Zandvoort!
low
swcet
chariot
en
„Go
De K.N.M.V. had voor een zeer bedroeg 40 seconden! Ook in deze down Moses", bew. H. T. Burleigh Biefstuk Tartare, "p.st
ƒ0,40
onvoltallig D.S.K. a en won met groot
aantrekkelijk programma gezorgd wedstrijd hadden de Nederlanders voor vrouwenkoor, waarvan het laat» LUNCHPAKKET (bij vlees)?
verschil.
met veel bekende buitenlanders, die weinig in de melk te brokkelen. Poel ste het beste werd gezongen. De di»
Uitslagen van j.l. Zondag:
\
echter nog nimmer -• op ons circuit en Simons eindigden met een ronde rigente dient in dit soort werkjes 100 gram Pakelvlees
Zandvoortm. l»Wilhelmus
1*0 hadden
100 gram Lever
* Ï9 Ct
achterstand....
gereden.
Maar
tijdens
de
wat meer kleur te brengen, ze klin»
Beverwijk 3=Zandvoortm. 3
5=1 training was al gebleken, dat de Ne»
Tony
Mac
Alpine,
die
in
de
350
cc
Leverworst
250
gr.
ƒ 0,40
Zandvoortm. 4=H.F.C. 4
4=8 derlanders een zware kluif te ver» door pech omgeven was, startte in de ken wat stijfjcs. Deze songs eisen
Echte Geld. gek. Worst 250 gr. ƒ 0,70
SJrLS.=Zandvoortm. 7
8*2 werken zouden krijgen, daar deze 500 cc klasse op keurige wijze, nam meer nuancering en spontaneiteit.
„Sterrenhemel" en „Nachtstilte"
Ripperda a=Zandv.m. jun. a
1=3 vreemdelingen tijden' boekten, die direct de kop en wist onbedreigd de
(2 delen uit: Uit gewijde stilte) van
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
met ontzag bekeken werden. De En* ruim 83 km in ong. 40 minuten uit te iH.
Zagwijn, — jeugdwerk van de
Kerkstraat 14 * Telefoon 2102
Zandvoortm. 2=S.I.Z.O. 4
2=0 gelsman Tester was Vrijdamgiddag rijden met een gemiddelde snelheid
Zandv.m. adsp. c=D.S.K. a
8*0 met zijn motor uit de baan gevlogen, van maar liefst 124.85 km per uur. componist pl.m. 40 jaar geleden —
wel. Ze werden door de
maar het ongeval liep goed af, daar Zijn snelste ronde reed hij in 1.58.2, voldeden
pianiste mevr. Tru v. d. Hell»Kollen
wat
neerkomt
op
127.70
km.
De
eer»
hij
slechts
enkele
lichte
verwondin*
Wedstrijden op Hemelvaartsdag gen aan beide onderarmen opliep. ste Nederlander — L. Simons — ein* alleszins bescheiden en muzikaal bc»
A.s. Donderdag (Hemelvaartsdag) Maar hij heeft toch geen kans gezien digde als no. 8 met een ronde ach* geleid. De bekende „Avondcantate'
van Cath. v. Rennes kreeg als sjahael
speelt zowel het Ie als het 2e zijn om j.l. Zondagmiddag mee te rijden. terstand.
wel een goede interpretatie, al was
laatste wedstrijd. Zandvoortmeeuwen
De
meest
interessante
wedstrijd
De strijd in de 125 cc klasse bete*
de inleiding niet bepaald mysterieus
l speelt uit tegen Alphen en zal er kende voor de Oostenrijker Hollaus ging tussen de zijspanrijders, die in gehouden,
telefoonnummers
was daar het pianissi*
zeker een eer in stellen de competitie schijnbaar niets bijzonders, daar hij drie manches van zes ronden om de mo te sterk.ook
en adressen
Bovendien
viel
er
te
wei*
met een overwinning te besluiten. De ruim 50 km aan de kop bleef liggen eer streden. Onze landgenoot Ste* nig afwisseling in tempo en voor»
mogelijkheid hiertoe is zeker aanwe= en met een grote voorsprong op onze man liep in de eerste manch: een dracht waar te nemen.
2000 Brandmelding
zig. Aanvang 2.30 uur.
landgenoot Dick Renooy als eerste vette bougie op, maar wist zich toch
Ten slotte drie fijne werkjes voor 2403 Commandant Brandweer
Zandvoortmeeuwen 2 gaat op be= eindigde. De Nederlanders vochten nog van de 7e tot de 4e plaats op te vrouwenkoor
van J. Röntgen; „Lof 3043, 3044 Politie
zoek bij Haarlem 4 en heeft even= het onderling uit, daar de Belg Ber= werken. De Belgen Wijns en Mare» Gods", „Rondedans"
en „Cupidoo» 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
eens een goede kans beide punten te chem niet in 'het stuk voorkwam en chal gaven elkaar geen cm toe. Sts» tje", waarvan het laatste
2345 Gem. Secretarie
veroveren. Aanvang 10 uur.
man was in dit gezelschap goed thuis. geestiger opgevat kon zijn.pittiger en 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
op de 10e plaats neergezet werd.
De strijd werd gewonnen door Wijns, Mevr. M. E. Orbaan»Beversluis trad 2262 Informatiebureau VreemdelinDe uitslag was:
door Maréchal en Steman. behalve als dirigente een paar maal
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
R.K.S.V. „TiHE ZANDV. BOYS"
1. R. Hollaus (Oostenrijk) op Mon» gevolgd
noteerde de snelste als soliste op met „Ein Schwan", 2887 Stoomwassery „Hollandia",
T.Z.B, l heeft haar eerste promotie= dial in 28.18.8 (107.89; km); 2. Dick Laatstgenoemde
ronde in een tijd van 2.18.6 (108.75 „Ich liebe Dich" van E. Grieg en
fijnstrqkerq, J. H. G. Weenink.
wedstrijd tot een goed einde ge= Renooy (Ned.) op Eysink in 28.27.1 km).
„Ich ging mit Lust" van Gustav
Pakveldstraat 30 a
bracht. Met 5=1 werd van B.S.M. 2 (106.12 km); 3. A. Heineman (Ned.)
'Zandvoort
heeft
Zondagmiddag
Afgezien van enige indispo» 2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortsegewonnen. Indien a.s. Donderdag van in 29.19.6 (102.92 km).,
met zeer goede rijders kennis ge» Mahler.
sitie (een lichte verkoudheid) volde»
laan 7
H.F.C. 7 wordt gewonnen is het 2e
De mooiste wedstrijd was die in maakt!
den deze liederen ons maar matig.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenklasserschap een feit.
de 250 cc klasse. De Duitser Felgen*
J.G.B.
Hetzelfde kan gezegd worden van
bachs Drukkertf, Achterweg l
Uitslagen van Zondag:
heier speelde de grote' rol, werd wel
de bekende liederen: „Heer mijn 2424 Autobedrijven „Kinko"
T.Z.B. I.B.S.M. 2 "
5=1 van de kop verdrongen en moest op*
hert is boos en schuldig" en „Ma
Oranjestraat en Stationsplein
T.Z.B. 3*S.V.Y. 5
2»4
donnakindje" van Cath. v. Rennes. 2975 Joh. Sjjtsma's Leesbibliotheek
Geslaagd
T.Z.B. jun.»Concordia a
1»7
Wij hopen, dat mevr. Orbaan»Bever
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
A.s. Donderdag (Hemelvaartsdag):
BRIDGEN
Onze plaatsgenoot 'R. Reitsma is de» sluis een volgende keer revanche 2254 Siytery Lefferts. Zeestraat 44
H.F.C. 7*T.Z.B. l
12 uur Het winterseizoen werd j.l. Zaterdag zer dagen geslaagd voor het diploma neemt.
(terrein Heemstede). door
Het ware wellicht beter, dat uit»
de Zandvoortse Bridgeclub be* assistent rijksbelastingen.
voeringen als deze, voorlopig nog in
sloten'
met
een
onderlinge
drive.
De
O.S.S. 'HANDBAL
besloten kring werden gegeven, aan»
uitslagen waren:
Op concours
men hier te Zandvoort in de
O.S.S. zal volgens de plannen vol»
Eerste lijn: 1. Dames Englander* Donderdag a.s. gaat de Zandvoortse gezien
Monopole
laatste jaren heus niet ten achter is
gend jaar Pasen een tegenbezoek Heidoorn 48Va p.t 2. fam. Kerkman
Muziekkapel
op
concours
naar
Loos»
gebleven
in
het
muziekleven.
l
brengen aan Sarstedt .
46 /2 p.; 3. fam. Berner 44V2 p.; 4. drecht. Gespeeld worden: La poupce
12 Mei 8 uur: film „Op de
Tru v. d. Hell=Kollen wist Dinsdag
mevr. Barens*Heldoorn 44 p.; 5. fam. de Nuremberg van A. Adam en het ajsMevr.
bres".
pianiste
met
de
vertolking
van
POSTDUIVENSPORT
Baarda 41 p.; 6. fam. v. d. Maat 40 1V» verplichte nummer Symphoniëtta van Bcethovcn's „sonate Pathétique" en Woensdag 13 Mei 8 uur: idem.
38 /* Albert Thiry.
P.V. Pleines hield op Zondag 10 Mei p.; 7. mevr. Hagen=Biscnberger
de Fantasie Impromptu" van Fred. Donderdag 14 Mei S uur: idem.
1
14 Mei 2.30 uur:
een wedvlucht vanaf Vilvoorde, 161 p. en 8 fam. Brossois 32 /" p.
Chopin een goede afwisseling te Donderdagmiddag
film „A & C zwaaien af".
km. Eerste vogel om 10 uur 26 min.
Tweede lijn: 1. SpringersNotterman
brengen.
Ik
hoorde'
alleen
Chopin.
30 sec.
107 p.; 2. fam. Stor 98Vz p.; 3. Sjou* MELKERIJ
In het „Moderato cantabile" vond
P. Koper l, 6, 19, 23, 26; C. K. Dra* werman*Spiers 97 p.; 4. Penaat»Fabel
Stadsschouwburg, Haarlem
ik de septolé»figuur in de 18e maat
yer 2, 13; C. Visser 3, 28, 29; V. C. 92V2 p.; 5. Pachter=Agsteribbe 9W.,
wat te veel marcato gespeeld. Het Donderdag 14 Mei 8 uur: Toneelgr.
de Muinck 4, 9, 17; W. G. Koning 5, p.; 6. dames FebeWPolak 91 p.; 7~
laatste gedeelte der Fantasie ('het
Comoedia met „Waarom jok je,
21, 38, 39; C. Keur 7, 25, 40; A. Dors* Peen»Versteege 88 p.; 8. Notterman»
allegro agitato) kwam goed uit de
Cherie".
man 8, 37; A. J. Spolders 10, 12; G. Schutte 84 p.; 9. dames ScTiuilenburg*
vingers en de pianiste oogstte er een Zaterdag 16 Mei 8 uur: De • Nederl.
Driehuizen 11, 24, 34, 36; 'P. Peters 14; Schutte 79V2 p.; 10. dames Versteege
welverdiend succes mede.
(ook Bulgaarse)
Comedie met „Welkom thuis, He*
A. Molenaar 15, 16, 20; H. Vleeshou» 71'Vz P-; 11. dames Jacobssv. d. Werff
De gezellige zaal van Hotel Keur
lena".
wers 18, 41; IH. Lansdorp 22, 30, 31; 71 p.; 12. fam. Kranenburg 69Va/p.; Heerlijk, verfrissend en last not least was
matig bezet. Na afloop werden Zondag 17 Mei 8 uur: idem.
M. Buis 27; IJ. van 't Hert 32, 33; 13. fam. de Jong 69 p. en 14. fam. gezond
de solisten met bloemen bedacht.
Donderdag 21 Mei 8'uur: De 'Haag*
C. Koper 35.
Panrdebek 66 p.
HO GE WE G 29 - TELEFOON 2464
JAC. BONSET.
sche Comedie met „Colombe".
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Voorzitter van Reddingsbrigade
droeg zijn functie over
... .jaarvergadering....
Woensdagavond hield de Zandvoort»
se Reddingsbrigade in de beneden»
zaal van hotel Keur een druk bc»
zochte jaarvergadering, welke voor
de laatste maal onder leiding stond
van de heer P, van der Mijc. De/e
stond in zijn openingswoord korte
tijd stil bij de nationale ramp van l
Februari. Ook voor de brigade is de
storm niet ongemerkt voorbij ge»
gaan; de reddingspost „Ernst Brok»
meier" op het zuidelijk strand werd
ernstig beschadigd. Door de activi»
teit van een bestuurslid, dat een
stormschadeverzekering had afgesloten, zijn de financiële lasten tot een
minimum beperkt gebleven. Binnen»
kort zal de post weer officieel her»
opcnd worden.
Op een vaste kern van medewer»
kers wordt voor de komende zomer»
maanden weer door het bestuur ge»
rekend. Tenslotte deelde de voorzit»
ter mede dat voor hem de tijd was
gekomen zijn functie neer te leggen
en in handen te stellen van een
jongere.
Na goedkeuring der notulen bracht
de heer E. H. van Breemen zijn ver»
slag als secretaris uit. Hij memoreer»
de het 30»jarig bestaan, de goede sa»
menwerking met het 'Rode Kruis bij
de verbandoefening, doch drong aan
op hervatting tijdens de wintermaan»
den van de zwemoefeningen te Haar»
lem. Voorts herinnerde het verslag
aan het voor de tweede maal winnen
van de beker door de damesroeisters
tijdens de vletwedstrijden in het
Oosterdok te Amsterdam; in het ka»
der van de jaarlijkse sportweek.
Het financieel verslag werd vervol»
gens uitgebracht door de heer K. C.
van der Mijc, die ,er jjp kon „wijzen
dat hef batig saldo gestegen was van
ƒ 37,- tot ƒ 527,63. In de kascom»

missie werden benoemd de heren
Visser, van Keulen en Luttik.
Alvorens over te gaan tot de be»
stuursverkiezing besprak de heer van
der Mije in het kort het heengaan
van de heer van lireemen, die lange
jaren de brigade naar beste weten
heeft' gediend. iHij bleef ten volle op
zijn medewerking rekenen, welke
door betrokkene werd toegezegd.
Door het bedanken van de heren
E. H. van Breemen en C. F. M.
Robbers werden resp. tot secretares»
se en viccsvoorzitter benoemd mej.
'N. Terol en Dokter J. van der Meer,
te'rwijl de aftredende bestuursleden
C. de Jong en W. van der Kruk wer»
den herkozen.
Tenslotte werd de heer J. G. Bisen»
berger tot opvolger van de heer van
der Mije als voorzitter gekozen.
De heer C. Beekhuis nam vervol»

..vitrines voor leden..

e*ifee£e 9-O4.de, filmt
in Zandvoort
trekjes die getuigen van een verruk»
kelijke humor.
De figuur van Camillo is een prach»
tige representatie van een geestelijke
die, evenals ieder tegen zijn eigen
zwakheden het hoofd stoot, maar
een door en door levende en sympa»
thieke herder die, wanneer de reli»
gieuse argumenten tekort schieten, er
niet tegenop ziet om eens een tegen»
stander daadwerkelijk te vloeren.
De communistische burgemeester,
zijn naam is geloof ik Peppone, is
trouwens niet minder een magnifieke
uitbeelding.
Wat er dan nog verder kan gebeu»
ren moet U zonder twijfel gaan zien.
Met een zekere weemoed zult U
naderhand wellicht wensen dat ach»
ter de politieke tegenstellingen en
achter de verschillen tussen gods»
dienstig en niet godsdienstig in de
realiteit een dergelijk milde geest en
zo'n warme humor schuil mochten
Volgende week een verrukkelijke
gaan, als in Don Camillo werden ver»
film „Don Camillo"
filmd.
Onnodig te zeggen da,t deze film
De Franse en Italiaanse filmindustrie
hebben na de oorlog diverse geslaag» zonder meer als een meesterwerk kan
de pogingen ondernomen om met el» worden beschouwd.
kaar samen te werken. Er zijn toen
verschillende uitstekende films uit de
bus gekomen .Eén van hen was de
verfilming van het beroemde boek B U R G E R L I J K E S T A N D
Don Camillo. Het is al een tijd ge»
8—13 Mei 1953
leden dat deze film in de roulatie
werd gebracht en hij heeft het lang Geboren: Frank Richard Willem,
uitgehouden. Terecht overigens. Vol»
•/oon van J. W. Kolvers en E. E.
gende week, vanaf 22 Mei is hij in
Geraerts; Hcndrikus Johannes Mar»
Zandvoort te zien.
tinus, zoon van 'H. J. Bluijs en
Don Camillo is het verhaal van een
A. M. M. Grol; Winnyfred Elvira,
Italiaans dorpje waar de bevolking
dochter van J. A. Lagas en E. J.
vrijwel verdeeld is in Communisten
Brugghc; Franciscus Wilhelmus,
en Katholieken. (Een toestand die in
zoon van P. Casticn en C. T. van
Italië niet zo wonderlijk is). De eerste
Deursen.
groep wordt aangevoerd door debur» Ondertrouwd: A. 'Herfst en A. M.
gemeester, de tweede door de pas»
van Turenhout.
toor Don Camillo, die behalve over Getrouwd: G. A. Vliek en C. \V.
geestelijke gaven ook nog over de
Willemse.
kracht van een mannetjesputter be»
schikt.
WATERGETIJDEN
De partijen liggen op vrijwel elk
denkbaar gebied met elkaar over*
HW LW HW LW
Strand
hoop. De politieke strijd wordt ech» Mei
'berijdbaar
ter doorbroken door allerlei persoon»
6.03 13.— 18.40 1.30 10.00»16.30
lijke factoren en hoewel men op het 17
6.53 14.— 19.22 2.30 11.00»17.30
gebied van de gemeentepolitiek on» 18
7.42 14.30 20.12 3.- 11.30»18.00
verzoenlijk is, op een of andere ma» 19
20
8.39 15.30 21.09 4.- 12.30»19.00
nier is men ook weer vrienden.
9.38 16.30 22.14 5.- 13.30=20.00
De figuur van Camillo wordt door 21
de beroemde acteur Fernandel wer= 22 10.45 17.30 23.09 6.- 14.30=21.00
.- 7.- 16.00=22.30
kelijk subliem, maar dan ook subliem 23 11.52 19.
gespeeld. Het scenario staat vol met Samengesteld door P. v.d. Mije' KCzn
Tranen over Johannesburg
Enkele nummers geleden wijdden wij
enige aandacht aan de verkiezings»
zege van Malan in Zuid=Afrika. Even
kwam toen ter sprake het enorme
probleem dat dit land beheerst n.l.
de tegenstelling tussen blank en ge»
kleurd. Een film die dit gegeven als
achtergrond heeft is „Tranen over
Johannesburg", ^naar de roman „Cry,
the beloved country" van Alan Paton.
Eerlijkheidshalve moeten wij toege»
ven deze film niet te hebben gezien,
hij is echter door vertrouwen wek»
kende critici gesignaleerd als een be»
langwekkend en zelfs aangrijpend
werk, waarbij vooral het spel van de
negers in dit verhaal voortreffelijk
schijnt te zijn; zodat we deze film
niet onvermeld wilden laten. Hij
draait in Zandvoort vanaf 15 tot en
met 18 Mei.

ta 't

In Den Haag is on:
langs opgericht de
„Consumentenbond",
in
navolging
van
soortgelijke organisa*
ties in Amerika.
De aaneensluiting van
de consumenten, anders gezegd de
kopers, is nodig volgens deze bond.
De consument, aldus de oprichters,
is niet zelden het slachtoffer van on*
gemotiveerde prijzen, van onbekend:
held met de kwaliteit der diverse
producten en van misleidende recla:
me.
Een organisatie zal tegen een en
ander kunnen waken, o.m. door uit:
gave van een z.g. consumentengids,
waarin artikelen worden afgeraden
of aangeprezen. Dit alles om de con:
Tijdens de rondvraag werd voorge» sument te waarborgen dat hij waar
steld ex»politieke delinquenten toe te voor zijn geld krijgt.
staan lid van de brigade te worden,
hetgeen ditmaal bijna unaniem door
Ook in Amerika zijn deze gidsen
de leden werd aanvaard onder restric» reeds in zwang en het schijnt zo te
tic dat deze personen eerst door het zijn dat niet weinige hutsvrouwen
bestuur geballoteerd dienen te wor» vóór het winkelen eerst de gids eens
den.
raadplegen, waarin ze dan o.m. kun:
neri lezen dat de moitenballen van dg

voor laatste maal in winterseizoen bijeen

De Zandvoortse Handelsvereniging
hield Dinsdagavond in hotel Keur
zijn laatste ledenvergadering van het
winterseizoen. De voorzitter, de heer
'M. Weber, hoopte op een goed zo»
merseizoen, opdat men met een ge»
rust hart de komende winter zal
kunnen ingaan. Spr. had op meer
leden gerekend, omdat men toch iets
gratis aangeboden krijgt.
Met genoegen besprak de heer Wc»
ber no£ even in Jliet .kort de_ geslaag.'
"de feestavond "'ter gelegenheid Van 't
45»jarig bestaan. Dank werd uitge»

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

gens het woord, sprak Mevrouw en
de heer van der Mije hartelijk toe,
wees op hun enorm grote verdiens»
ten voor de brigade. Hij bood Me»
vrouw van der Mije een ruiker bloe»
men aan en de scheidende voorzitter
een radiotoestel. 'Diep ontroerd door
deze geste nam de heer van der Mijc
afscheid van zijn -vereniging, haalde
allerlei herinneringen uit vroeger ja»
ren op, besprak de moeilijkheden die
overwonnen moesten wo'rden en wek»
te de aanwezigen -op steeds op de
bres te staan voor de brigade.
Hierna overhandigde hij de voor»
zittèrshamer aan de heer Bisenbcrger,
die na een korte toespraak aan de
vergadering voorstelde de heer van
der Mije tot ere»voorzitter van de
Zandvoortse Reddingsbrigade te be=
noemen. Uit een daverend applaus
bleek dat allen hiermede accoord
gingen.

Zandvoortse Handelsvereniging
sproken tot de leden van het feest»
comité.
Naar aanleiding van de notulen
deelde de voorzitter mede, dat de
toeloop van buitenlanders — vooral
Duitsers — zeer groot is en naar
verwachting nog groter zal worden,
vooral tijdens het hoogseizoen.
'De voorbereiding is maar kort ge»
weest, maar reeds thans plukt men
de vruchten van een kort bezoek aan
enkele Duitse reisburcaux. iDe actie
zal de volgende winter energiek wor»
den aangepakt
en worden uitgebreid
fcot~.a'ndeïe''hn23en:f-.MelrCOificiële
in»
stantics zal contact gezocht moeten
worden, omdat 'belangen van onze
badplaats' op het spel staan. Een sce*
nario voor een film ov.er Zandvoort
is reeds gereed en binnenkort zul»
len de opnamen volgen. Aan een
nieuwe vereniging wordt (nog) niet
gewerkt, maar in September zullen
besprekingen hieromtrent plaats vin=
den. Verkiezingsstunts — zoals be»
weerd is — zullen niet worden ge»
lanceerd.
iBij^het punt „Gratis beschikbaar
stellen door de Z.H.V. van vitrines
aan de boulevard" werden enkele
vragen gesteld. Het bestuur heeft de
beschikking over ongeveer 25 vitri»
nes gekregen, die per maand gratis
beschikbaar kunnen worden gesteld.
Aanmeldingen dienen vóór 29 Mei
a.s. binnen te zijn. Diverse leden var»
zochten reeds staande de vergadering
een vitrine voor hen te reserveren.
De voorzitter gaf voorts een kort
verslag van de jaarvergadering van
de Koninklijke Nederlandse Midden»
stands Bond, besprak het vcrwerpc»
lijke cadeaustelsel en bepleitte het
bezoeken van een kader»cursus, die
in het najaar zal worden georgani»
seerd.
Tijdens de rondvraag werd ge»
klaagd over het afsluiten van het
centrum van het dorp tijdens auto»
en motorwedstrijden, j.l. Zondag zou
het voorgekomen zijn, dat sommige
automobilisten, die niets van gebeur»
tenissen op het circuit afwisten, de
grootste moeito hadden in het dorp
te komen en dan nog ten koste van
grote omwegen. Ook anderen schij»
nen Zandvoort tijdens circuitdagen
te mijden. De voorzitter zegde toe
een en ander met de gemeentelijke
autoriteiten te zullen bespreken.
De aandacht van het bestuur werd
erop gevestigd, dat de laatste weken
kleine pensions en kamerverhuurbe»
drijven als paddestoelen uit de grond
verrijzen. Deze voldoen in het geheel
niet aan bepaalde welstandseisen en
berokkenen de naam van Zandvoort
veel schade, omdat men er op uit is
de service zo klein mogelijk te hou»
den, doch tegen te hoge pension»
prijzen. Enkele leden gaven hiervan
enige frappante staaltjes. 'Het bestuur
zegde toe zich in verbinding te zul*
len stellen met „Ons Belang" en ,,Pe»
ruka".
Tegen half elf werd deze laatste
vergadering, die niet druk bezocht
was, met de beste wensen voor het
seizoen door de heer Weber gesloten.

Firma X niets waard zijn, maar die
van Y bijzonder goed voldoen.
Door winkeliers, groothandelaars
en fabrikanten zullen dergelijke ini:
tiatieven waarschijnlijk niet met al te
groot enthousiasme worden ontvan:
gen. Door de regering reeds in me:
nig opzicht aan banden gelegd, zul:
len zij er niet op zitten wachten dat
ook de consument hen in georgani:
seerd verband de pen op de neus zei,
vooral niet wanneer een dergelijke
bond werkelijk een grote invloed zou
krijgen.
(Indien wij het bestuur van deze
bond mogen geloven, aan de hand
van wat het in zijn „Consumenten:
gids" no. l (April no.) mededeelt, dan
zou de bond binnen afziijbare lijd
reeds over de 100.000 leden feilen,
door aansluiting van verschillende
organisaties).
Het is natuurlijk de vraag of het
vertrouwen van de gemiddelde Ne:
derland.se consument in de handels:
wereld zo klein is, dat hij bescher:
ming zal zoeken in een bond. Wat
dat .betreft kunnen de kaarten wel
geheel anders liggen dan in de V.S.

Plantenverzorgingswedstxijd
Touring Zandvoort
De jaarlijkse plantenverzorgingswed»
strijd, waarbij aan de kinderen der
Zandvoortse scholen jonge plantjes
worden uitgereikt die zij zelf moeten
opfokken voor een tentoonstelling in
de eerste helft van September, zal
ook dit jaar weer plaatsvinden. De

uitreiking aan de scholen zal op
Donderdag 28 Mei geschieden. Voor
de keuring in September worden door
Touring Zandvoort prijzen beschik*
baar gesteld. Aan de keuring gaat
een tentoonstelling van de opge»
kweekte planten vooraf.

De prijsvraag

*

Lezers zeggen hun mening
over zetelverdeling bij de a.s. verkiezingen
De reacties op de „verkiezingsprijsvraag" die wij Vrijdag j.l. in ons blad
plaatsten, hebben ons zeker niet tsleurgesteld.
Van alle kanten bereikten ons ingevulde strookjes waarop lezers ken»
baar maakten 'hoe de zetelverdeling in Zandvoort na de a.s. gemeentes
raadsverkiezingen van 27 Mei, naar hun mening, zal plaatsvinden.
En daarbij bleek ons dat deze meningen weliswaar uiteenlopen, maar dat
geen van alle onmogelijk schijnen. Zelfs bij de verdeling van een klein
aantal zetels, zoals voor de Zandvoortse gemeenteraad, schijnen dus vele
variaties mogelijk te zijn!
-Dit maakt de verkiezingen hier ter plaatse dan ook juist tot zo'n inte»
ressant gebeuren.
Maar
we verwachten natuurlijk nog meer inzendingen!
Hieronder drukken we dus wederom, voor hen die ons hun oplossing nog
niet deden toekomen, het lijstje af waarop enerzijds het aantal zetels
voorkomt dat de diverse partijen momenteel bezetten en aan de an»
dere kant een aantal open hokjes.
In deze open hokjes hoeft U dus slechts in te vullen het aantal zetels
dat de diverse partijen na de verkiezingen op 27 Mei. naar uw inzicht,
toebedeeld krijgen. (In totaal moeten dit 15 zetels zijn).
Zoals U weet loofden wij een prijs van f 10,— uit en twee van een
rijksdaalder.
De inzending sluit op 26 Mei (24 uur).
In de krant van 29 Mei hopen we de uitslag van de prijsvraag, tegelijk
met die van de verkiezingen, te publiceren.
Dat lijkt nog wel ver, maar stuur of breng Uw strookje NU AL:
U wilt ons op de laatste dag toch niet begraven zien onder de oplos»
singen?
Met veel belangstelling zien we dus de verdere inzendingen tegemoet!
(hierlangs afknippen)
Tegenwoordig
zetelaantal

Partij van de Arbeid
Prot.-Christelijke Groep
Katholieke Volkspartij
Zandvoorts Belang
V.V. D.
Communistische Partij
Plaatselijk Belang

4
3
2
2
l
l

(Lijst Slagveld)
Totaal
13 zetels

T. Z. B. promoveert!
De R.K. voetbalvereniging „The
Zandvoort Boys" is door een 5»2
overwinning op H.F.C. 7, gisteren bè=
haald, gepromoveerd naar de 2e klas=
se van de H.V.B. Proficiat! .

f

Ingezonden door

Aantal na
a.s. verkiezingen

n
D
Totaal
15 zetels

M'

ORANJE APPELTJES
in de bomen van het Kerkplein
Sinds Woensdagavond 9 uur is Zand*
voort gepromoveerd tot „Lichtdorp"
en zal dat gedurende de zomermaan*
den blijven. Bij het" inwerking stellen
der verlichting sprak de heer P. Suur*
land als waarnemend voorzitter, een
hartelijk woord van welkom aan de
burgemeester, Mr H. M. van Fenema
en aan de Korpschef van politie de
heer H. P. Huijsman en echtgenote.
.Hij bood -de burgemeester een fraaie
bloemenhulde aan in de Zandvoortse
kleuren, waarna deze met enige vrien*
delijke woorden antwoordde.
Burgemeester van Fenema zei o.a.
dat hij het tot de taak van de burge*
meester rekende, licht te ontsteken in
de harten en geesten der mensen.
.Hierna stelde hij de verlichting in
werking.
Vervolgens spraken nog de heren:
M. "Weber namens de Zandv. Han*
delsvereniging, C. Slegers namens
de Hanze, P. Schaap namens de Hal*
testraatvereniging en P. F. Bercns na*
mens de Wurf.
De oranje*illuminatie in de bomen
op het Kerkplein is een afscheids*
cadeau van de heer P. A. Houtman,
dat zeer zeker door de burgerij op
prijs gesteld zal worden.
Jammer dat het publiek opgepakt
stond als haringen in een ton op het
Kerkplein, zodat velen niets konden
zien en zo'n oorverdovend lawaai
maakten, dat degenen die wel kon*
den zien, bijna niets konden verstaan
en maar weinigen een glimp konden

2e Prijs voor Muziekkapel

Ook 'n'2e prijs voor Zand-

'opvangen van de oude Gort*met
stroop*dansen die daarna door de Ie* vooxts Gemengd Koor
den van „de Wurf" werden uitge* Op Hemelvaartsdag trok het Zand
voerd. Wanneer deze gedanst waren voorts Gemengd Koor naar Zoel*
op het Raadhuisplein zoals in de be* mond '(Betuwe) waar een Nationaal
doeling lag en het publiek over de Zang* en Muziekconcours werd ge*
omliggende trottoirs was verspreid, houden.
hadden veel meer mensen kunnen ge* iHet koor verwierf een tweede prijs
nieten van deze oude, specifiek Zand* met 281V: punt uit een maximum
voortse dans.
van 300 pt.
In een dorp dat zoveel agenten rijk
is als het onze, was de regeling nu Verkiezingsvergaderingen
uiterst gebrekkig.
Het is van de Winkeliersvereniging Het gemeenteraadslid Mevr. Mol=van
„Centrum", een nieuwe ster aan het Bellen (P.v.d.A.) spreekt vanavond
firmament van de Zandvoortse ver* in „Ons Huis" over „Het werk in de
enigingen, een gelukkig initiatief ge Gemeenteraad".
weest om hier 's avonds wat meer
—o—
licht en hopelijk wat meer vertier te Algemeen Zandvoorts Belang houdt
brengen.
Dinsdag 19 Mei in „Ons Huis" een
De Kerkstraat maakt een sprookjes* openbare filmavond, waar vertoond
achtige indruk en, zal in aansluiting zal worden de film „Per logger ter
met de Haltestraat, waarvan de ver* haringvangst". Spreker is voorts het
lichting reeds vijf jaar bestaat een raadslid M. Weber.
vrolijk geheel vormen.
—o—
Jammer dat daar tussenin als een
eiland des Doods het Raadhuisplcin De V.V.D. belegt 22 Mei in Hotel
ligt, dat in de diepste duisternis is Keur een verkiezingsvergadering met
als sprekers de heer J. G. A. Corne*
gehuld.
Zoals een der sprekers reeds op* lissen en het Raadslid G. Tates. Be*
merkte ligt hier een taak voor „Tou* sproken wordt: „Waarom stemt de
Middenstand bij de a.s. Gemeente*
ring Zandvoprt".
Of mogelijk zijn er nog enige on* raadsverkie/ingen op de V.V.D.?"
dernemende zakenlieden te vinden
om bijv de vereniging „Het Raad* Luchtpostzegel
huisplcin" te stichten, die dan, zijn De in 1938 uitgegeven en door de
we goed ingelicht, de 199ste in ons kunstenaar Aart van Dobbenburgh
dorp zou zijn.
G.H.
ontworpen luchtpostzegel 'voor 'bij*
zondere vluchten, voorstellende een
kraai in de vlucht, zal over enkele
maanden opnieuw worden uitgegeven
in de waarde van ƒ 0,25.
Ook deze zegel zal derhalve uit*
sluitend bestemd zijn voor de fran*
kering van met 'bijzondere vluchten
te verzenden stukken.

Verantwoordelijkheid en
Suggestie
De eerste verkiezingsbiljetten hangen,
de eerste brochures zijn in de brie*
venbussen geworpen, de eerste spre*
kers hebben gesproken. Ziedaar een
omschrijving van hetgeen de verkie*
zingsstrijd in Zandvoort tot nu toe
heeft opgeleverd.
Een verkiezingsstrijd is een vreem*
de strijd. Vele factoren spelen een
rol. Belangrijke factoren en bedenke*
lijke.
Enerzijds brengt hij met zich mee dat
de politieke verantwoordelijkheid, als
we dat zo eens mogen noemen, van
de burgers wordt wakker geschud. En
dat is vaak nodig.

nier van de eerste de beste reclame
voor een sigarettenmerk. of een nieuw
soort zonnebrandolie.
En wel door middel van de pure
suggestie, een speculatie niet op het
denken van het publiek, maar op de
gemakkelijke beïnvloedbaarheid.
Aan de politieke opvoeding van
ons volk, in 'de letterlijke zin, man*
keert nog wel iets, terwijl in ons (en
niet alleen ons) politieke leven een
zekere voornaamheid, zowel als hel*
dere, onbevooroordeelde taal dik*
wijls ver te zoeken zijn.

Onze democratie kent stemp/i'chr.
Eertijds was het een gunst, wanneer
men mocht stemmen.
'Doof allengs aangebrachte grond*
wetswijzigingen is deze gunst 'her*
schapen in een plicht.
Dat echter van het recht om te
stemmen, kortom politiek verant*
woordelijk te zijn, nu altijd even
nauwgezet gebruik wordt gemaakt,
kan men moeilijk beweren.
En dan gaat het niet in de eerste
plaats om de mensen die inplaats van
één hokje b.v. twee of meer van hun
stembiljet rood maken. (Die zijn er
namelijk).
Ook onder de kiezers vindt men
vele .variëteiten'.
'Daar zijn bv. de zoogenaamde mee*
lopers, de gewoontestemmers, de ge*
makzuchtigen, die zonder al te veel
notie te hebben van wat zij met hun
stem eigenlijk voorstaan, het rode
potlood in een hokje drukken.
Een belangrijke factor voor de poli*
tieke partijen zijn voorts de niet*prin*
cipiëlen, de twijfelaars, een niet on*
aanzienlijke groep.
En dit 'brengt ons dan op enige
dingen die de propagandamethoden
aankleven.
Wlant voor veel van de hiervoor
genoemde groep zijn juist de verkie*
zingsbiljetten en brochures bestemd.
In deze geschriften wordt niet zei*
den geschermd met imposante belof*
ten, al moet worden toegegeven dat
sommige partijen met een vrij juiste
voorlichting tewerk gaan.
De neiging echter om fraaie voor*
stellingen van zaken te geven, met
verzwijging van eventuele schaduw*
zijden, blijft natuurlijk groot.
In een verkiezingsstrijd bestaat bij
de propagerende partij geen schaduw*
zijde, geen zelfcritiek, geen objectivi*
teit.
Dit is wat de verkiezingsdiscussies
dan ook voor de heel objectieve toe*
schouwer niet zelden tot een onver*
teerbare, om niet te zeggen stuitende,
aangelegenheid maakt.
Door de wijze van propaganda voe*
ren die tijdens de verkiezingen ge*
bruikelijk is n.l. het flatteren van
vele zaken en het overdrijven van de
werkelijke mogelijkheden, is bij een
niet gering deel van de 'kiezers op de
achtergrond van het bewustzijn zo*
iets ontstaan als: ,Ja, ja 7.& kunnen
het zo aardig vertellen', een scepsis
dus.
'En dit is natuurlijk niet erg ge*
schikt om de politieke Interesse in
zuivere banen te houden of überhaupt
maar te stimuleren.
De politiek die wel degelijk met
verschillende vormen van misleiding
en speculatie op de goedgelovigheid
van menigeen samengaat, heeft het
hier dan ook ^wel vaak naar gemaakt.
Het is overigens een betreurens*
waardig verschijnsel dat het politiek
beleid, waarvan men dus materieel
en geestelijk heil dient te verwacht*
ten, dikwijls op geen betere wijze
wordt verduidelijkt dnn op de ma»

Ere-comité voor Jubileum
O.S.S.

Flora 1953
De officiële sluiting van de Internat!*
onale Bloerncntentoonstelling Flora
1953 zal plaatsvinden Zondagavond
17 Mei a.s.

(Adv.)

Ook Spierpijn
en pneumatische pijnen
wrijft Uiweg met

Zeepost

In het ere*comitc voor het 50*jarig
bestaan van de Gymnastiek vereni»
ging O.S.S. zullen o.m. zitting nemen
Burgemeester Mr H. M. van Fenema,
oud*burgemeester .H. v. Alphen, Jhr.
P. Quarles van Ufford, Ds C. de Ru
en de heren C. Slegers en A. Kerk*
man. Pastoor van Diepen en Ds A.
de Ruiter hebben het verzoek om
zitting te nemen afgewezen.

Gevonden Voorwerpen
Opgave vanaf 7 t.m. 13 Mei 1953
Aanwezig ten burele:
Mapje, inh. 3 foto's; bril; portern.
met inh.; diverse handschoenen en
wanten; kindermuts (bruin en geel);
motorcap; padvindersriem; kinderzak*
doek; linnen riem (goudkleur); im.
parelsnoer; broche, diverse sleutels;
rubber tas.
Aanwezig bij de vinder:
'Herdershond (reu), Oosterparkstraat
60; portemonnaie met inh., Huize Va*
renkamp, Bilthoven; portemonnaie
(achtergebleven in Badhuis), Hel*
mersstraat 10; dameshandsch. (groen*
glacé), Van Speijkstraat 6; paar hand*
schoenen, bruin=groen boord, 'Hoge*
weg 28; damespolshorloge, Hobbema*
straat 28; dameshorloge (achtergebl.
in Badhuis) Helmersstraat 10; baby*
muts, Brederodestraat 86; jongens*
tasje (blauw), Kanaalweg 25; etui inh.
vulpen, potlood en passer, \Vilhel»
minaweg 12; ringetje (achtergebl. in
Badhuis), Helmersstraat 10; oorbel
Helmersstr. 10; geluiddemper van
motor, Dr. Gerkestraat 113.

Mensen en Zaken

De Zandvoortse -Muziekkapel heeft
op het concours dat 'Donderdag j.l. te
Loosdrecht werd gehouden, een twee*
de prijs gewonnen in de 2e afdeling.

Met de volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop' de ;• correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn' bezorgd^ staan,
'tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië en 'Ned. N\v. Guinea: m.s.
„Oranje" (27 Mei).
Ned. Antillen: m.s. „Delft" (21 Mei).
Suriname; m.s. „Stentor" (27 Mei).
Unie van Z.Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Edinburgh Castle" (16 Mei).
Canada: s.s. „Blijdendijk" (19 Mei).
Zuid Amerika:'ro.s. „Argentina Star"
(18 Mei).
Australië: m.s. „Stratheden" (16 Mei).
Nw. Zeeland: via Engeland (16 Mei).

Het begon zo mooi....
Het veelbelovend 'begin van Hemel*
vaartsdag is in een stevige desillusie
geëindigd.
Het begon met zon en dit bracht
mee dat talrijke bezoekers in de bad*
plaats verschenen. Tegen het mid*
daguur waren de boulevards rijkelijk
bezet met auto's. Er waren veel men*
sen op het strand. Ook veel wiel*
rijders uit de grote steden hadden
zich naar de kust begeven.
Toen de wind echter vreemd begon
te doen, versomberde het weer lang*
zamerhand. Voortijdig begon de trek
dan ook naar tram en trein, soms
begeleid door een mals regentje.
•Het weer was in de bekende zin
weer eens spelbreker.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De wedstrijden op
Hemelvaartsdag.
Het Ie elital van Zandvoortmeeuwen
slaagde er niet in de competitie met
een overwinning te besluiten, üe uit*
wedstrijd op Hemelvaartsdag tegen
Alphen werd na een niet al te best
gespeelde match met 4*1 verloren.
Postduiven werd kampioen doordat
het met 2*0 van Hillegom won.
Zandvoortmeeuwen eindigt als no.
3 op de ranglijst met 28 punten, ach*
ter Postduiven (33 punten) en L.F.C.
(.30 punten).
Zandvoortmeeuwen 2' speelde zijn
laatste wedstrijd uit tegen Haarlem 4.
Het resultaat werd een 1*1 gelijk
spel. In totaal behaalde het 2e elftal
18 punten uit 18 wedstrijden.
AHc elftallen van Zandvoortmeeu*
wen zijn thans uitgespeeld. De twee
nog te spelen wedstrijden door het
adsp. c en het adsp. d elftal worden
wegens het vergevorderd seizoen niet
meer vastgesteld. De leden kunnen
nu hun volle aandacht aan de training
en aan de zomersporten wijden.
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
T.Z.B. 2e klasser!
Door een 5*2 overwinning j.l. Don*
dcrdag op H.F.C. 7 promoveert T.Z.
B. l naar de 2c klasse H.V.B.
A.s. Zondag speelt T.Z.B, l de
laatste promotiewedstrijd tegen Rip*
perda 4 op het T:Ii.B. terrein te Aer*
denhout. Aanvang 12 uur.
Zaterdag wordt gespeeld:
v. Nispen adsp. b*T.Z.B. b 4 uur
GYMNASTIEKVER. O.S.S.
Voor de samenstelling van het da*
mes=junioren*korps van de Kennemer
Turnkring /al binnenkort een selec*
tie*wedstrijd plaatsvinden.
De opgave voor het heren*junioren*
korps is van dien aard, dat een selec*
tiewedstrijd vooralsnog niet gehou*
den kan worden. Aanmelding hier*
voor kan over het technisch secreta*
riaat van onze vereniging alsnog ge*
schieden.
De athletiekcompetitie van de Ken*
nemer Turnkring zal gehouden wor*
den op de Donderdagavonden 28 Mei,
18 en 25 Juni, aanvang 7 uur op het
sportterrein aan de Donkere laan te
Bloemendaal.
Gelijk bekend, zal de samenstelling
van onze ploegen a.s. Zaterdagmid*
dag 3 uur op ons veld plaatsvinden,
teneinde \oor tijdige aanmelding te
kunnen zorgdragen.
De eerste herenploeg -zat.dit,. jaar,
wel zijn uiterste best doen om in de
Ie klasse de bovenste plaats te be*
reiken, omdat deze hen verleden ja'ar
net ontging. Bovendien tellen de uit*
slagen van wedstrijden mcc voor -de
aersoonliike kampioenschappen op de
afzonderlijke nummers.
Afdeling Handbal:
O.S.S. bU.D., 2 uur.
A.s. Zondag speelt O.S,S. l de eerste
promoticswcdstrijd en wel tegen U.D
uit Utrecht. Belangrijk is dat O.S.S.
beide punten bemachtigt daar het
maar twee wedstrijden moet spelen
;n hieruit drie punten moet behalen.
Geen gemakkelijke opgave.
O.S.S.*ers, doet Uw best!

Open brief aan Koningin Lente.
Nou moet U toch ophouwe, Majes*
teit. U bakt ze wél bruin. Ónderge*
tekende meent te spreken uit naam
van oen niet onaanzienlijk leger van
lieden, die zich zwaar genept voelen
door de klimatologische vcrschijnse*
len, die Uw komst in den lande ver*
gezellen.
U bent dus die Koninklijke ver*
schijning met een kroontje van mades
liefjes in het loshangend haar,-U bent
dat frêle wezentje met haar smette»
loos witte, tulle japonnetje
Ieder jaar als wij U zien, dan we*
ten wij — behoren wij te weten —
dat die vreselijke nachtmerrie Winter
tot het verleden behoort.
De dikke jassen gaan in de mots
tenzak en de kachel wordt ingevet en
op non*actief gezet. Wij waren ge*
wend Uw komst te vieren met groot
vertoon van nieuwe levensdurf en
open ramen. Als U in ons midden
bent, wordt er niet meer gesproken
van wind, maar van zephyr en al die
aardigheden meer.
Maar wat komt er dit jaar van dit
alles terecht Geen klap, Majesteit,
zeg nou zelf.
Wij dragen nóg dikke jassen, onze
bedkruiken liggen 's avonds nóg aan
onze verkleumde voeten en de
kachel is nog niet uit geweest sinds
verleden jaar September. Levensdurf?
Nou, Majesteit, hier kunnen we be»
ter over zwijgen. We worden lang*
zamerhand angstwekkend apathisch.
De ramen zijn nog \vel es open. (Om
de kamers te luchten, die vermalcdij*
de kachel trekt soms zo slecht).
Wij zouden ons dolgraag koesteren
in Uw gebruikelijke zephyrtje, maar
die snijdende Noordenwind belet ons
dat en houdt onze op lijfsbehoud ge*
richte gedachten voortdurend gaandô.
Want'zo is 't toch, nietwaar?: van
zephyr moet je practisch gedachten»
loos genieten.
Er is nog meer. En dit doet wel
zo'n beetje de deur dicht, voor/over
die nog niet dicht is om de warmte
van ons kolengruis*met=kranten*prop*
pen*vuurtje vast te houden. De bad*
[jasten komen straks. En hoe moet
dat nou? We kunnen onze kachel:,
nog niet missen. Kijk, over twee we*
ken verhuizen we naar een plaats (in
of buiten onze normale woning) waar
niet gestookt kan wordea.
Tenzij met een stevig brandrisico.
Ondergetekende kan O wel zeggen
dat op zijn vliering geen potkachel
of petroleum*vergasser gewenst is.
Dat gaat niet. En onze badgasten
cunnen niet met onze kachel omgaan.
Om nog maar niet te spreken van de
moeilijkheid dat wij het -kolenver*
aruik van onze «asten niet in onze '
arijs gecalculeerd hebben. Een be*
roerde situatie, vindt U niet?
-De weerberichten- vervullen - ons
met een mengeling van twijfel, af*
schuw en onverholen vrees. De mini*
mum*temperaturen liggen ver bene*
den het minimum van onze toleran*
tie' En toch moeten wij ons tanden'
*nersend schikken in de spelingen
van Uw weertje, Majesteit. Want wij
"cunnen er *niets aan doen.
De kinders zeuren iedere dag om
ijsjes, (ze weten natuurlijk niet beter,
daar zijn 't kinderen voor) maar wij
moeten straks nog een paar mud
cokes of _ eierkolen of een" vat petro*
eum kopen
(Ach schei uit,
Majesteit
dat handgeld is al
"ang op).
MOMUS.
?.S. Wij geloven er geen snars van
dat elke vogel van de maand een ei
'elegd heeft. Ze kijken wel uit.

KORFBAL
,
.
A.s. Zondag speelt het tweede twaalf*
tal van de Zandvportse Korfbalclub
de laatste competitiewedstrijd tegen
Aurora 4. De ontmoeting heeft plaats
op het terrein aan de Vergierdeweg ZONDER EXTRA KOSTEN kunt U
om half elf.
gebruik maken van onze COLLECTIE
CLICHé'S naar aardige ontwerpen. KJ.C. „ZANDVOORT"
Woensdag j.l. hield K.J.C. „Zand* Laat U het modellenboek eens tonen!
voor" zijn slotvergadering in dit win*
terseizoen. De opkomst was buiten*
ZANDVOORTSE COURANT
gewoon groot. 'Omstreeks 9 uur open*
de de voorzitter de vergadering. Ver*
Achterweg l A- Telefoon 2135
schillende punten werden behandeld.
K..T.C. is van plan om in September
een autobustocht te maken.

(Adv.)

tanden€WI t > adem

0e avonluuriijko reis

WEEK-AGENDA
Monopole •~-

'/rijdag 15 Mei 8 uur: film „Tranen
over Johannesburg",
Zaterdag 16 Mei 8 uur: idem.
Zondagmiddag 17 Mei 2.30 uur: film
„Allemaal onzin".
Zondag 17 Mei 8 uur: film „Tranen
over Johannesburg^'.
Maandag 18 Mei 8 uur r idem.
Dinsdag 19 Mei S uur: film „Caroline
Chérie".
Woensdag 20 Mei 8 uur: idem.
Dondefdag 21 Mei 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 19 Mei 8 uur in „Ons Huis":
Grote openbare propaganda Film*
avond Algemeen Zandv. Belang.
Spr.: Maarten Wteber.
Vrijdag 22 Mei 8.30 uur, Hotel Keur:
Openbare Vergadering Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie. Spr.:
Joh. G. A. Cornelissen en G. Tates.

73. „Natuurlijk, natuurlijk, de heren hadden ge*
lijk. 'Zo'n verre afstand moest per snelverkeer. „Time
is money", riep de eerste reiger. 'En reiger no. 2 deed
Raratsus alvast in de mand plaats nemen, om te to=
nen, hoe makkelijk of je zat., Mol onderhandelde al
gewichtig over de vrachtprijs, die hem meeviel, om*
dat de kaboutervorst het toch betalen moest en

voordat de vrienden tijd hadden op hun verhaal te
komen, zaten ze al stevig vastgesnoerd in een grote
mand en deden de reigers de spanzeilcn aan.
74. „Wij fungeren zelf als motor'', gekscheerden
ze, „dot spaart benzine".

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 16 Mei 8 uur: De Nederl.
Comedie met „Welkom thuis, .He*
lena".
Zondag 17 Mei S uur: idem.
Donderdag 21 Mei 8 uur: 'De 'Haag*
sche Comedie met -„Colombo".

FAMILIEBERICHTEN
[vlet grote vreugde geven wij U kennis
van de geboorte van ons zoontje en
broertje
ROBERT JAN
P. J. Bouwman
). Bouwman-van Sluisdam
Gerardje
Zandvoort, 1'2 Mei 1953 ,
Oranjestraat 7
Voor de vele blijken van belangstelling
ondervonden bfj ons 25-jarig huwelijksfcest, zeggen wi] U hartelijk dank.
P. L. WARMERDAM
H. WARMERDAM.VERDEGAAL
Hogeweg 29
DANKBETUIGING
I lierinede betuigen wij onze hartelijke
dank aan alle vrienden en bekenden
voor de belangstelling bij ons 60»jarig
huwelijksfeest ondervonden.
D. HALDERMAN
J. HALDERMAN»v. cl. SPEK
Op Ie Pinksterdag verloven zich
S. HOOGENDIJK
en
K. HAKHOFF
Kanaalstraat 17
\ieuwstrant 2

Grote Sortering

Uw ADRES voor Vogelzaden
Fa I. J. KNOTTER

D

Haltestraat 37 - Telefoon 2891
Kanariezaad Papegaaienvoer
Parkietenzaad
Tortelduivcnvoer
Tropisch zaad
Kippenvoer
Pullovers
3.65
Duivenvoer
Kanarie krachtvoer
Pullovers met kant* ,
Haver
Ochtendvoer
patroon
-. 3.9S
Voor de maanden Juni en
Voor de Kuikens:
Juli (eventueel langer) ge*
Pullovers, 3/4 mouw .... 4.95
'Opfokvoer, Kuikenzaad zocht NET MEISJE voor 3
Wollen vesten .. _vanaf 13.65
Warmwater» en koudwater visvocr kinderen, voor dag of dag
*
Felix Kattenbrood * Flora Mopjes : en nacht. Br. Mevr. Tangeis
NYLONS
vanat 2.65
Ter'riervoer.
der, Churchilllaan 197, tel.
2,95 -- 3,95 * 4,75 * 5,95
90105, Amsterdam.
Nylons met fantasie hiel 6.25
Gevr. VROUWELIJKE
*
BEDIENDE, accuraat kun»
Grote sortering in
nende werken en kunnende
ALLE SOORTEN WOL
typen. Kennis van bockh.
Kantwol
50 gr. 1.05
strekt tot aanbev. Soll. m.
Sportwol
100 gr. 2.65
opg. v. leeft, en verl. sal.
Doorr. Varkcnslapjes, heerlijk bij No, 1557 Wcnsing's Adv.
Bur. Haarlem.
verse sla en jonge groente
Haltestraat 12 A - 'Tel. 2099
van ƒ 1,60 nu ƒ 1,30 Gevr. HULP in de HUIS»
Schoudercarbonadc
ƒ 1,70
van 8.30*12.30 u.
Haascarbonade
ƒ 2,09 HOUDING
Hoog loon. Kostvcrl.str. 19.
Zolang de voorraad strekt:
Osselappen, heel mooi ....... f 1,60 METSJE GEVR. v. halve da»
Blinde vinken,
100 gr. f 0,45 gen. Aanmelden 's avonds
PHILIPS Platcnwisselaar op voet,
ƒ 0,40 tussen 7=8 uur. Keur, Burg.
van ƒ 220 nu ƒ 185 of ƒ 11,15 p.m. Biefstuk Tartare, p.st
Engelbcrtsstraat 64.
voor inbouw van ƒ 195,= nu ƒ 165,» LUNCHPAKKET (bij vlees):
of ƒ 9,75 p.m.
Te
koop MOTOR, merk
100 gram Ham en
PHILIPS pick»up van f 106,» nu f 82,» 100
C.Z., 125 cc, 1949, met nat.
]
75
ct
gram
Berliner
of ƒ 1,10 p.w.
bew., toebehoren en motor»
voor inb. ƒ 86 nu ƒ 74 of /l,»p.w. Leverworst
250 gr. ƒ 0,40 kleding. Telef. 2950.
Echte
Geld.
gek.
Worst
250
gr.
ƒ
0,70
PHILISHAVE van ƒ 47,» nu ƒ 39,75
Gevraagd van l Juni tot l
PHILISHAVE snelsoheerapparaat
Sept. KINDERMEISJE voor
van ƒ 59,» thans ƒ 49,75.
hele of halve dagen. Br. no.
Kerkstraat 14 » Telefoon 2102 3701
bureau Zandv. Crt.

PULLOVERS

„De Woïbaal"

Grote afslag
Varkensvlees

Enorme Prijsverlaging

ZONDAGSDIENST
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.).
EEN JUWEELTJE
DOKTOREN:
is het nieuwste Philips radiotoestel
Dr B. Entzmger, Hogeweg 39, iele»
.van ƒ 98,» of' ƒ 1,36 p.w.
foon 2181.
TELEVISIE
\VIJKZUSTER:
GEBOORTEKAARTJES
De
Engelse
Kroningsfeesten in Uw
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19, eigen huiskamer.
Buitenlandse
pro».
telefoon 2306.
Gertenbachs Drukkerij
gramma's staan U te wachten.
Komt U eens kijken en luisteren?
Achterweg l Tel. 2135
Wij regelen op prettige wijze de be.PREDIKBEURTEN
taling voor U.
h'ed. Hervormde Kerk, Kerkplein
ERKEND PHILIPS SERVICE
Zondag 17 Mei
DEALER Ook voor reparatie Koopt uw Bedrijfskleding
10 uur: Ds E. Saraber Jr.^
RADIO TELEVISIE ELECTRA bij het van ouds bekende adres
7 uur: Dl H. v. d. Loos', pred. te
Haarlem»Noord. Jeugddienst.
Fa A. v.d. Veld-Schuiten

SLAGER GAUS

H.

Gevraagd voor ZWITSER»
LAND een JONG MEISJE,
die genegen is, voor kost en
inwoning en zakgeld, de
huisvrouw met lichte bezig»
heden te helpen. Zo spoedig
mogelijk. Veel vrij. Br. no.
3702 bureau Zandv. Crt. •
AANGEB. HAARLEM
2e etage, 5 kamers, keuk.,
gr. balcon, tuin, ƒ 17,50 per
maand. Goede stand.
Gevr. vrije woning, 5 pers.,
goede stand in Zandvoort.

Kruisstraat 12 - Telef. 2360 Gevraagd enige

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Kostverlorenstraat 7
Telef. 2534
HERBOUWPLICHTEN.
Lange en korte witte jassen; lange en Gunstige
Zondag 17 Mei
voorwaarden.
korte
khaki
jassen;
grijze
jassen;
10.30 uur: Ds C. P. Hoekema van
Te
koop:
NIEUWE. HUIS,
blauwe,
witte
en
khaki
overalls;
Man»
ABONNEERT U
Haarlem.
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren, ƒ 15 a ƒ 16000. Juli klaar.
op de
Tevens gevraagd GROTER
ribcord en spijkerbroeken.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
ZANDVOORTSE
HUIS te Zandvoort of omg.
hoek Emmaweg
VERDER ALLE ANDERE
COURANT
Makelaar K C. v. d. Broek.
MANUFACTUREN
Zondag 17 Mei
10 en 5 uur: Dr \V. G. Harrenstein
Wie kan mij volgende week
van Amsterdam.
TWEE DAGEN HELPEN
met de schoonmaak? Mevr.
Wed. C/ir. Gemeenschapsbond
v. d. Werff, Raadhuispl. 9.
Natwas
(d.w.z.
centrifuge
droog,
gevouwen
_
Dinsdag 19 "Mei
afgeleverd)
met
EEN
DAG
GEREED
f
0,29
kg
8 uur: Samenkomst, in „Ons Huis".
PETROVITCH, Kerkstr. 8,
DrOOdWaS.
gevouwen DAGEN'GEREED
afgeleverd
Spr.: M.. C.. Draijer, 'Haarlem
...
vraagt.. voor direct een be=
-wioogwds, (getumblerd.)
vs
^
f Of38 kg
TTF££
kwame jongere
Zondag 17 Mei 9.45 uur: Radiotoe» MangelWaS lijfgoede^get^^rd.^nge ^ren f()j43kg
IJSVERKO OPSTER
spraak (op 298 meter)'door de heer
in
Zandvoort woonachtig.
M. Paulissen van het Humanistisch
Kastklaar 8ehecl gemange^mojd ge^vouvv^en^^ {Q53]<g
Aanmelden dagelijks.
Verbond. Onderwerp: „Kom de men*
sen tegemoet".
BECKERS HAARD
BEHANDELING FIJNE WAS
No. 525 te koop, 325 m3.
Als nieuw. Na 7 uur. Oos»
terparkstraat 69.
Klein en groot

HOE wilt U gewassen hebben?

eten
v.d. Werff's brood

Ieder Zelfstandige met verstand
Vecht voor een
Sterke Middenstand
i
LIJST 5

Dekens stomen per stuk f l,—
WASSERIJ MEULMAN

Zaterdag 16 Mei!

Morgen houdt Gerzon
als „slotapotheose" aan deze
fleurige en kleurige Flora-weken

haar 4e „Flora-dag
4 Unieke aanbiedingen staan ditmaal
in 't licht van opze „spotlights".

WONINGRUIL

A'damsZandvoort, 'aangeb.
Grote Krocht 14, telefoon 2919
Geopend van 8»2 uur 4 k., keuk., 2 zold.k. Huur
ƒ 32,50 p.m. Gevr. te Zand»
voort zelfde woning.
Heemstede: aangeb. 3 k.,
keuk. Huur ƒ 6,20 p.w. Gc=
vraagd groter huis.
Enige percelen te koop voor
belegg., wegens sterfgeval.
Groot huis, vrijst., centr.
verwarming, garage, grote
Voor de dames:
tuin, eigen grond, eerste st.,
dadelijk te betrekken. Gr.
1) Vlot model
hypotheek beschikbaar.
katoenen
Een huis waarvan Ben. leeg»
damespyjama in
komt, dadelijk te betrekk.,
eigen grond. Hypoth. laesch.
tal van modekleuren
Gr. huis in Den Haag, leeg
maten 38-44
te aanv. Koopsom ƒ 24.000.
Grote hypotheek 'beschikb.
, 7 90
Makelaarskant. 'W. PAAP
Kostverl.str. 1. Tel. 2965
2) Prima waszijden
onderjurk,
bustecoupe met overslag
en kantgarnering,
maten 38-48
90

Zomerschoenen j
Sandalen •

f3

Voor de heren:
3) Zijden popeline
pyjama met
contrasterende kraag
en manchetten,
parelmoeren knopen,
elastiek in taille, in
divetse kleuren
75

f12

4) Kamerjas in
reissachet, ideaal
voor Uw vacantie,
kreukherstellend en
wasbaar. In diverse
kleuren
geopend van 9-6 en van 8-10 uur '.

Grote Krocht
Reparatiesafdeling

Te koop gevraagd:

Groot Woonhuis

met mogelijkheid voor enige bedrijfsruimte met
evt. woningruil van keus uit 2 percelen te A'dam.
Aanbiedingen bij de makelaar S. Attema, Hoge»
weg 64, Zandvoort. Tel. 2715.

PROTESTANTEN
bewaart uw eenheid l
Stemt op één der candidaten van de PROT.
CHRIST. LIJST te Zandvoort

LIJST VIER
1. Willem van der Werff
2. J. W. Gosen
3. K. C. van der Mij e Pzn
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E. J. POSTER
J. J-i. STEETSKAMP
AU G. VAN DER MOE
'H. HOEKEMA
Jb. MOLENAAR
S. REITSMA

EXPORT-TAPIJTEN
Zaterdag verkoop . aan
particulieren van export»
tapijten, schitterende
Per,!, dessins, tegen on»
gelooflijkc prijzen, b.v.
Wiltons 225x325 slechts
ƒ 89,50, extra gr. maten
270x360 ƒ 155,-, Mach.
Smyrna's ƒ 98,—, grote
maten ƒ 125,— enz. Be»
zoekt onze toonkamers.
TAPIJTHANDEL
„MABO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

Zomer- cocktailen avondjaponnen
Tevens bruidstoiletten naar
maat gemaakt door gedipl.
ervaren coupeuse met tro»
penervaring.
Mevr. 1. de Nijs, Emmaw. 8
Telefoon 3095

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

DRUKWERK
Telefoon 2135 Achterweg l

Openbare verkoping
op ZATERDAG 16 MEI a.s.
des n.m. 2 uur in Gebouw Zomerlust
aan de Kosterstraat^te Zandvoort
van een grote partij nieuwe matrassen, bedden, .
dekens, kussens, divanbedden, ledikanten, opklap:
bedden enz.
Te bezichtigen voor de veiling van 10—l uur.
C. H. Erbrink en C. G. van Haaster
Deurwaarders

Volkspartij voor Vrijheid en
afd. Zandvoort

Democratie

Openbare
VERGADERING
op Vrijdag 22 Mei a.s.
des avonds te 8.30 uur
in Hotel C. Keur, Zeestraat
Sprekers:

Joh. G. A. CORNELISSEN
Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Voorzitter van de Al". Ned. Kruidenicrsbond.

G. TATES
Raadslid der Gemeente Zandvoort.
Onderwerp:
WAAROM STEMT DE MIDDENSTAND BIJ
DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
OP DE V.V.D.?
Een krachtige, zelfstandige middenstand
ruggegraaf van een vrije maatschappij!

is de

SLAGZIN WEDSTRIJD
De winkeliersvereniging „'t Centrum" (Kerkstraat en Kerkplein) organiseert
ter ere van het ontsteken van de seizoenverlichting een aantrekkelijke
SLAGZINWEDSTRIJD, welke a.s. Zaterdag 16 Mei aanvangt.
Bij elke winkelier die lid is van deze winkeliersvereniging zullen op dui»
delijke wijze in de etalage één of meerdere letters zijn aangebracht.
Het publiek moet nu deze letters noteren en daaruit een slagzin sa»
menstellen, die betrekking heeft op de seizoenverlichting.
Als eerste prijs wordt uitgeloofd een waardebon van ƒ 30,—, a/s tweede
een van ƒ 20,— en vijf van f 10,—, te besteden bij één der deelnemende
winkeliers. Deze bonnen zijn desgewcst óók in kleine coupures verkrijg»
'baar.
De wedstrijd eindigt Woensdag 20 Mei, zodat wij volgende week Vrij»
dag de namen der prijswinnaars hopen bekend te kunnen maken. Men
moet zijn oplossing inzenden bij G. SUURLAND, CSierkan»\vinkel) Kerk»
plein 1.
Om het niet al te moeilijk te maken, worden de volgende tips gegeven:
De slagzin begint met „S.E.", de achtste letter is een „I", de 13de een „C",
heeft twee regels, waarvan de tweede begint met een ,,'W" en het slot»
woord eindigt op „CiHT".
De volgende zaken, die geen etalage bezitten, 'doen, hoewel wel deelnemer
zijnde aan de winkeliersactie, aan deze slagzin»wedstrijd niet mee:
Café P. Oomstec, Hotel Casa Blanca, Bodega Petrovitch en café A. Koper.

Stoomwasserij „Hollandia"

Blijft steeds de beste
voor een goede wasyerzorging
Frjnstrykerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

j. H. G. WEENINK

HEROPENING „DE VEENENDAALSE"
op Zaterdag 16 Mei a.s.

Bij aankoop van iedere f 2.50 aan
winkelwaren een prima THEEDOEK
cadeau (alleen tijdens de openingsdag)

Wie ik stem?
Raad-es ?
Natuurlijk TATES

Bij Een Fles Limonadesiroop
è 89 - 110 - 130 of 225

LIJST 5

een fraaie plastic

Limonadebeker
cacfean
Rose Zalm .
Sardines . .
Grote Pinda's .
Rozijnen

.

Belangrijke

Puddingsaus . . .per «es 31
Bessensap
. . .per nes 27
Echte Gelderse Ham 100 gn 49

. .per mik
per groot tm
. aso gram

. 250 gram vanaf

Appelmoes

Zelfrijzend Bakmeel per pak 36
Witte Bloem . soa gram 26 en 23
Jillg metvruchten 100gram 19 ^ ',

per blik 72 per pot

27

Doperwten fijn -. . per mik 114
Ananas Keith. . . per NIK 95
Vinolia Vruchtenwijn per «es 100
Advocaat •. . . .par «es 275

"telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3*43,
3100
2345
499
2362
2887

Met Pasen konden wij niet aan de
grote vraag voldoen, doch thans is onze
FRAAIE TROMMEL
gevuld met heerlijke Carabiesjes
voor slechts f 1.25 weer verkrijgbaar.
Zaanse Korstjes.
Carabiesjes . .
Zaanse Koeken .
Pepermunt
. .
Zware Choc. Repen
Osca's Choc. Blok

Woninginrichting

L. Balledux & Zonen
Voor uw

BEHANGWERK

in elke prijsklasse. Behang
ook uit voorraad leverbaar.
Haltestraat 27 telefoon 2596

Bakkerij Houtman

Engelse Toffee m biik per wk 25
Fruitdrups . . . 3 roiien 25
Zomer Toffee's. . 100 gram 19
Vruchtenkoekjes
100 gram 25
Grote sortering Zomersnoep

INKOOP

2135
2424
2975
2254

Koot de.
Er is er maar één die ons
begrijpt.
In de cabine aan mijn linkerzijde:
Zal ik nou eens precies zeggen, hoe
ik het hebben wil kapper. Kijk, het
haar op zich zélf is te lang. Het zit
niet. Ik wil er geen speldjes in heb*
ben maar een stevige golf. Maar geen
kroes en ook geen krullen. Het moet
zo, zacht golvend, naar achteren vals
len. Nou had ik graag dat U het flink
uitdunde en er 'n flink stuk afknipte
maar toch zó, dat het kapsel als ge*
heel lang lijkt. En o ja, kunt U niet
maken dat het niet voren valt als ik
me 'buk? Enfin U ziet maar, U bc»
grijpt me wel.
Zeker mevrouw, natuurlijk me»
vrouw!
In de cabine rechts van me:
Weet U, kapper, eigenlijk moet ik
aan een nieuwe permanent, maar
HONKBAL
Uitslag Zondag 10 Mei:
Zandvoortm. 2=R.C.H. 5
7=26
Programma voor Zondag 17 Mei:
Zandvoortm. 1=3.C. Haarlem 3 10 u.H.C.K. 3=Zandvoorrm. 2
10 u.
ZWEMCLUB
„DE ZEESCHUIMERS"
Vanavond wordt in Zomcrlust^een
filmavond georganiseerd.
22 Mei bestaat de vereniging 3 jaar.
Om dit te vieren wordt op Woens»
dag 10 Juni een bustocht gemaakt
o.rru naar Schiphol en 't Gooi.

ALGEMEEN ZANDVOORTS BELANG

Grote openbare propaganda Film-avond
óp DINSDAG 19 MEI in „Ons Huis"

Aanvang 8 uur. Vrij' entree.
Spreker: MAARTEN WEBER
Lijstaanvoerdcr LIJST TWEE
Vertoning van de grote visserijfilm:
„PER LOGGER TER HARINGVANGST"
Na de filmvoorstelling gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Een echt Zandvoortse avond. Komt allen! Zegt het voort!
.................

ƒ
ƒ
f
ƒ

13S.—
136,75
140248,80

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

Bijzonder mooi en nuttig zijn de cadeaux, die verkrijgbaar zijn
op de punten van

VAN NELLE'S koffie en thee

Daar spaart U met plezier voor!

antiquiteiten

*

i

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

Bij 250 gram koffie ontvangt UJ20 punten

„

100

,.

„

„

„ 10

„

„

100

„

th«e

„

.,10

„

„

„

„

..

van

Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor»
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

daar heb ik nu geen tijd voor. Nou
wil ik het kort hebben met zo'n lok,
ziet U, zoals op dit plaatje. (Waar=
schijnlijk wordt nu de laatste foto
van Esther Williams getoond).
•Nu moet U het dus zo kort knip=
pen dat er nog wat krul onderin over=
'blijft voor ongeveer twee weken want
•dan laat ik het weer permanenten.
Dat zal wel gaan, hè? Zeker- mevrouw.' natuurlijk me=
vrouw!
In de cabine achter me,-vertwijfeld:
Kapper U moet me helpen'. Ik 'heb
een hoedje gekocht voor een wrong,
weet U wel. Maar nou heb ik no«
een hoedje en dat voor. korte losse
krullen, dat moet ik beslist dragen
bij mijn mantelpak, want 'daar past
dat knothoedje, -zal ik maar zeggen,
onmogelijk bij. Dus nu moet U het
kort permanenten in losse krullen en
toch weer zo, dat er nog net een
wrong in kan. Denkt U dat dat gaat?
Natuurlijk, mevrouw, zeker, mevrouw!
. En dan gaan ze allemaal opgelucht
bladeren in' een Ladies 'Home Journal
van 1948 of in Coiffure de Paris in de
stellige verwachting dat ze als beau=
ties de kapsalon zullen verlaten.
Ha, nu zullen ze eindelijk dat kap=
sel hebben waar ze al zo .lang naar
hadden gezocht.
De kapper is de laatste strohalm,
een scheve neus kan je zo makkelijk
niet recht laten maken maar je haar
daar .is tenminste nog iets aan te
doen.
De kapper is de enige man die ons
daarin begrijpt. Hij zegt ja mevrouw,
zeker mevrouw, zonder ons ook maar
eventjes uit te lachen.
Dat. zo'n man er niet crazy van
wordt!
•' ' •; "
NÉEL. •

vanaf 150 gram 25 et.

FON'GERS RIJWIEL
LOCOMOTIEF
SIMPLEX
RUDGE
Ook op termijnbetaling
Kerkstraat 15, Zandvoort

2560

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen y. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrükerij, j. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoprtselaan 7
Zandvoortse Courant, Gert enbachs Drukkerö, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tolïensstraat 47.
Slijterij Lefferts, Zeestraat 44

Ziet onze geheel gemoderniseerde etalage!
HALTESTRAAT 55. TELEFOON 2839

50 . „

„

•

5

Hei is dus snel sparen bij Van N el Ie!
THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gëbr. Koper f Telefoon 2550
Vanaf Vrijdag 15 t.m. Maandag IS. Mei, 8 uur
•Een grote film van ontroerende, zuivere kracht!
Canada Lee, Charles Carson, Joyce Carey in

„Tranen over
Johannesburg"
Toegang 14 jaar.
Vanaf Dinsdag 19 t.m. Donderdag 21 Mei, S uur
Martine Carol als de Franse Scarlet O'Hara in

„Caroline Chérie"
Overal waar zij ging, was of sliep, dreigde de
guillotine. Had /ij het recht haar hoofd te red?
den, zoals n] 'het deed?
Toegang 18 jaar
Zondagmiddag 17 Mei, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U
Olsen en Johnson in

„Allemaal Onzin"
(Crazy iHouse)

Toegang alle leeftijden.

Wordt verwacht: „Don Camillo"

Ook de Plggelmeepunten
geven recht op cadeaux.
Zend Uw punten op naar
Van Nelle, afd. Reclame,
Postbus 877, Rotterdam

6OO punten Lepeltje - zwaar verzilverd
Lepeltje - (door en door vlekvrij)
300
Theezeefje- verzilverd m. Delfts Blauw lekbakje
195O
90O
Verzilverde suikerschep
Verzilverde theeschep
SOO
1500
Broodschaal
14OO
Botervloot
Vleesschaaltje
600
Ontbijtbordje
60O
Compleet ontbijtservies bestaande uit brood745O
schaal, botervloot, 2 vleesschaaltjei en 6
ontbijtbordjas.
Theepot
195O
Suikerpot
105O
Melkkannetje
60O
Kop en schotel
65O
Compleet theeservies bestaande uit theepot,
73OO
sulkerpot, melkkan en 6 kop en schotels.
Koffiepot met filter
350O
Kinderboeken
5OO

86O

idem met plaatjes

voor koffie en thee . . . VAN

NELLE
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Hotel aan de Strandweg
wordt Donderdag
officieel geopend

Touristenseizoen in de badplaats

£ea Cojuto. ut
De. stichting Touring Zandvoorf deelt
ons mede:
Nu het beeld van Zandvoort steeds
meer en meer beheerst wordt door
de touristen en badgasten, valt dui*
delijk waar te nemen hoe de intens
sieve propaganda.door Touring Zand»
voort gevoerd, haar doel bereikt'
heeft.
Vooral 'het grote bezoek uit West*
Duitsland is een bewijs 'hoezeer er
gereageerd is op het persoonlijk bc*
zoek van de Directeur van Touring
Zandvoort, J. B. Th. iHugcnholtz aan
Duitsland van 12=17 Januari, en meer
nog op de uitgebreide verzending van
folders, plattegronden, hotel*, kamer*
cri. pension*lijsten aan ruim 1400
adressen van autobus* en touringcar*
bureaux en aan V.V.V.*kantoren en
reisbureaux. Zo kregen in West*
•Duitsland, van Hamburg tot Zuid*
'Beieren-alle D.E.R.*burcaux de fol*
ders van Zandvoort in voorraad.
Hoezeer de/e propaganda insloeg
en doorwerkte blijkt uit het feit dat
de op het kantoor van Touring Zand*
voort binnenkomende post dikwijls
voor meer dan de helft uit verzoeken
om inlichtingen uit' Duitsland 'hè*
staat, tot 20 a 25 per dag, waarondervelen die om méér folders vragen.
Speciaal de plattegrond*folder in kleu*
rcndruk is een zeer geliefd drukwerk.
Maar ook in België is een .grote
trek naar 'Zandvoort waar te nemen.
In dit nabuurland zijn ruim 500 Tou*
ringcarsbureaux van ons materiaal
voorzien evenals 260 reis* en inlich*
tingen*bureaux.
"Dikwijls'"ook—wordt propaganda*4
materiaal medegegeven aan ingezete*
nen die om verschillende redenen het
buitenland bezoeken, en die op hun
manier propaganda maken voor de
badplaats, hetgeen door Touring
Zandvoort vanzelfsprekend 'zeer ge*
waardeerd. wordt, al kunnen zij
slechts een klein deel van de door
Touring .Zandvoort voorziene adres*
sen bereiken. Speciaal de Duitse
.tpuringcar*bureaux heb'ben nu regel*
matig diensten op Zandvoort; een
van oudsher bij 'hen 'bekende bad*
plaats. •
Ook in de plaats zelve zullen deze
zomer weer talrijke evenementen
door Touring ' Zandvoort georgani*
seerd worden, o.a. de plantenverzor»
-gingswedstrijd,. twee zandbouwwed*
strijden, de kinderballonwedstrijd,
vuurwerken {waarvan het eerste op_
6 Juni), een reeks concerten en last
not least de etalagewedstrijd. Deze
wordt in samenwerking met het Bu=
r.eau voor 'Buiten Reclame door Tou*
ririg 'Zandvoort georganiseerd. Aan
deze wedstrijd zijn geldprijzen ver*
bonden voor de mooiste etalages,
geldprijzen waarnaar alle inschrijvers
gelijkelijk mededingen. 'Er wordt door
.de . Zandvoortse Handelsvereniging
een dankbaar gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid en de wedstrijd is
een nieuw bewijs voor het directe be*
lang dat de Zandvoortse midden*
stand heeft 'bij een bloeiend Touring
Zandvoort. .
Bij dit alles voege men de reeks
auto*, motor* en wielerwedstrijden
die op. het Circuit van 'Zandvoort
zullen plaatsvinden, te 'beginnen met
op 7 Juni de Grote Prijs van Neder*
land die meetelt voor het wereld*
kampioenschap der coureurs. Voor
deze 'wedstrijd en de daaraan vooraf*
gaande^trainingsdagen op 5 en 6 Juni
doet Touring -Zandvoort een beroep
op alle inwoners om op die data te
vlaggen en -het dorp voor de vele
buitenlandse 'bezoekers een feestelijk
aanzien te geven. Het is langzamer»
hand aan vele neringdoenden gcblc*
ken dat evenementen op het Circuit
doorgaans goede zaken opleveren.
Voor de Grand Prix worden vele
autobussen met buitenlanders ver*
wacht. .'
' :Zo -ziet de Stichting Touring Zand*
voort het zomer*seizoen met vertrou*
wen tegemoet en wanneer men in de
Bilt de' Enkhuizer Almanak heeft te*
ruggevonden kunnen de Zandvoortse
bedrijven wellicht op juiste wecrs*
voorspellingen gaan rekenen. Tot
ieders voordeel.
En wat tenslotte een brandend pro*
'bleem betreft: ook ;het vraagstuk van
een Casino met roulette is reeds lang
het onderwerp van besprekingen tus*
sen de heer 'Mugenholt'z en zijn V.V.
V.scollcga's uit Noordwijk en Sche*
v<;ningeri. In het 'Hotel=nummer van
de Telegraaf van 16 Mei is in.een in*
terview met Burgemeester van 'Fene*

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Posthume onderscheiding
voor Zandvoortse redder

Het nieuwe hotel aan de Strandweg
van de heer N. 'W. Bouwes /a] Don* Op 3 Augustus 1951 verdronk aan de
ma en de 'heer Hugcnholtz o.m. het derdag a.s. officieel worden geopend Zandvoortse kust de heer P. J. Lef*
volgende te lezen aangaande deze door Burgemeester Mr H. M. van fcrts toen hij een heldhaftige poging
voor Zandvoort zo belangrijke Ie* Fenema.
deed een in nood verkerende drenke*
vensqucstic waar de Burgemeester,
ling aan de dood te ontrukken..
voorzitter van Touring Zandvoort, Verkiezingsvergadering
/egt:
Om aan de/e moedige handclwij/e
— een voorbeeld voor allen — de
„Wanneer de casino=questie. bij de P.v.d.A.
wet kan worden opgelost en een De Partij van de Arbeid afd. Zand* herinnering levendig te 'houden, bei*
gereglementeerd 'hazardspel in de voort houdt op Vrijdag 22. Mei we* sloot het 'Bestuur van het Carnegie
grote badplaatsen wordt toege* derom een openbare verkie/ingsver* Heldcnfonds over te gaan tot de toe»
kenning van een posthume onder*
staan, zal ook in Zandvoort een
Ditmaal zal het woord wor* scheiding aan wijlen de heer Lcffcrts.
casino niet mogen ontbreken. Ik -gadering.
den gevoerd door Dr A. van 'Biemcn
Burgemeester van Fenema heeft
'ben er van overtuigd dat de weder* die
zal spreken over „De aanstaande Vrijdagmorgen ten • Raadhuize, nu*
opbouw van Zandvoort — de Gemeenteraadsverkiezingen".
mens het Carnegie J-Ieldenfonds deze
zwaarst getroffen badplaats in Ne*
onderscheiding, een medaille, aan du
dcrland — door de aanwezigheid
familie Lefferts uitgereikt. •
van een casino ongehoord /al wor* FILMAVOND
Il-Iij herinnerde daarbij aan de moe*
den gestimuleerd".
„De Zeeschuimers"
dige
daad van 'Pdet Lefferts, die de
De heer iHugenholtz legt de nadruk
gevaren die hem daarbij -dreigden
speciaal op het -dicht -bevolkte achter* In een totaal uitverkochte zaal van kennende, /.onder aarzeling zijn eigen
land dat met Haarlem,
Amsterdam Zomerlust 'hield -de Zandv. Zwem*
op het spel zette om dat van
en nabije omgeving l-.l/s a 2 milliocn club „'De Zeeschuimers" Vrijdag* leven
een in levensgevaar verkerend mede*
inwoners omvat. Naast Scheveningcn avond een propaganda*filmavond. 't mens te redden.
en Noordwijk behoort Zandvoort te Zeer jeugdige publiek werd op aan*
Burgemeester van Fenema sprak
staan wanneer-er vergunningen wor* gename wijze bezig gehouden door zijn voldoening uit dat door deze 011=
den verstrekt voor het stichten van de propagandist van de K.N.Z.B., de derscheiding de nagedachtenis van
een casino.
heer J. Haitsma, die bij elke film een
toelichting .gaf. In haar openings*
Aldus de stichting '.Touring. Zand* woord deelde mevr. • Hennis mede,
voort.
dat de vereniging zeer hard groeit en
dat het uitstapje, dat op 10 Juni a.s.
georganiseerd wordt bijzonder veel
belangstelling heeft. Ca. 200 kinde*
ren gaven zich reeds op, maar er zijn
Twee vrolijke knapen
nog enige plaatsen in de bussen open.
'De 'heer -Haitsma gaf de kinderen
Twee 18*jarige knapen uit Heemstede een prettige uiteenzetting van 't werk
Het kinder* en dameskoor „-Mare
werden j.l. Donderdag door de politie van de K.N.;Z.B., waarbij hij er voor*
in de omgeving van - de van Galen* al de nadruk op legde, dat alle kin* Canto" o.l.v. mej. ' Leonie Molken*
straat aangehouden, daar zij op een deren die gezond van lijf en leden boer gaf Zondagavond in het Patro*
motor rondreden zonder in het bezit zijn, op sportgebiéd zo enorm veel naatsgebouw een Mei*uitvocring ten
te zijn van geldige papieren. De eigc* voor hebben op de minder bedeelde bate van de Missie van Pater Ge*
naar, een inwoner uit 'Heemstede, ver* kinderen. Z\yemmcn is echter wel de rard IZegwaard M.S.C.
klaarde de -heren geen toestemming enige sport, 'waar ook de lichamelijk
'De avond werd geopend door de
verleend te hebben om op zijn motor gebrekkigcn zo prachtig aan mee Weleerw. heer kapelaan J. Blom, die
te gaan toeren.
'^ '
kunnen doen, dikwijls met zeer goede er speciaal op wees, dat deze avond
resultaten. Hij spoorde de kinderen geheel in het teken van de Lente
aan toch vooral veel te doen om te stond, maar vooral als Maria*avond
Goed nieuws voor het
laten zien, dat zij waardige leden van bedoeld was en bovendien een pro*
Chromatic Trio- ] „^
;. . ,5,De.;Zeeschuimers" zijn en zich voor* pagandistisch karakter droeg ten aan*
al sportief "te'gedragen;' - - - - - ~'•~•- •zien'"van "het werk"<der zendelingen,-Hct Chromatic Trio heeft van Ger
•Hierna werden de films vertoond, in de missielanden.
de Roos op een z.g. testavond vernp* waarbij vooral de schoonspringfilms
Hierna zette het gehele koor in
men dat het binnen afzienbare tijd zeer veel enthousiasme ontketenden. met „God groet U" van M. Potharst.
zal worden uitgenodigd eens voor de Ook de natuurfilms met zeer fraaie Dit entree maakte een gunstige in»
K.R.O.=microfoon op te treden.
opnamen kregen grote bijval. Na de druk, wij kregen goede samen/ang,
pau/e werden een cowboyfilm ver* correcte en beschaafde uitspraak en
toond en een aardige speelfilm, waar* vooral een muzikale voordracht te
„Excelsior"
bij de jeugd -zijn plezier niet onder horen.
•Het koor is wat klein en het is
De mondaccordeonvereniging „Excel* stoelen of banken stak. De Z.Z.Z.
sior" neemt op de Tweede Pinkster* kan weer terugzien op een goede wenselijk, dat dit groepje zich spoc*
dag deel aan een concours te 'Hilver* propaganda*avond voor de zo mooie dig uitbreidt, want wat het tot op
heden toe bereikt heeft onder de lei*
en nuttige zwemsport.
su m.

onze moedige plaatsgenoot wordt ge*
cerd.
De plechtigheid, die een sober en
waardig karakter droeg, werd belial*.
ve door de familie Lefferts, tevens
bijgewoond door de Gemcentc*Sec*
retaris, 'de heer W. M. B. Bosman en
de heer l', van der Mije, lid van het
Bondsbestuur van de Koninklijke Ne*
derlandse Bond tot liet redden van
drenkelingen, die namens de/e Bond
aan de familie Lefferts de verzeke*
ring gaf dat de daad van wijlen Piet
Lefferts steeds met gevoelens van
waardering /al worden herdacht.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afd. Zandvoort van de N.C.VB..
hoopt Vrijdag 22 Mei des avonds in
de 'Nieuwe Consistorie der Herv.
Kerk haar laatste vergadering in dit
wintersei/ocn te houden. Mejuffrouw
G. S. Ch. Wellinghoff /al spreken
over: „Massa*Mens*Gemeenschap".
Belangstellenden zijn hartelijk wel*
kom.

Koorzang en kinderoperetfe

met de.
Beesten kijken ons aan
Van verschillende zijden heb ik de
laatste tijd brieven -ontvangen met
vragen over dieren. 'Hoewel ik zeer
ingenomen ben met het vertrouwen
dat men in mijn kennis stelt, moet ik
toch opmerken dat er betert beesten*
kenners dan ik in onze Zandvoortsc
gemeenschap leven. De vragen wor*
den echter — op een enkele uitzonde*
ring na — op een dusdanige sympa»
t'hieke toon gesteld, dat ik 't hart niet
heb het antwoord schuldig te blijven.
D'aar gaan wc:
Mevr. J.B.=K.: 'De schade, die uw
hond -bij uw'buurman heeft aange*
richt, zal door u vergoed moeten wor*
den. Onze wetgeving is nu eenmaal
zo idioot. iMen gaat eenvoudig uit van
•de gedachtegang dat een hond een
redeloos dier — en de mens een re*
delijk dier is. Daarom moet u zorgen
dat de tuin van mijnheer P. in z'n
oorspronkelijke staat wordt terug*
gebracht.
Hr A.P.: inderdaad kunnen honden*
liefhebsters onhebbelijk zijn. De hond
van mevr. :B.=K. die door u wordt be*
schreven als „een woest creatuur, vol
agressieve impulsen", is een zeldzaam
verschijnsel in de kynologie. Onder*
zoek zijn gebit eens, wilt u? Ik ben
•daar zeer benieuwd naar. (Voorzien*
tig hoor!) Nee, ik ben 't beslist met
u oneens: er-zijn absoluut niet té veel
honden in 'Zandvoort. Wel zijn er te
weinig mensen, die nog met een lach
en een kwinkslag een gescheurde
broek of jas accepteren. En vergeet
u niet, dat veel mensen vcrschrikke*
lijk -honds kunnen zijn ten opzichte
van de hond, die vaak zo'n puur*
menselijke toon kan aanslaan.
Mej. Fr.R.: De marmotten vnn uw
aanstaande zwagertje zijn onschul*
dige -diertjes. Daar kunt u staat op
maken. Overigens trouwt' u met de
broer van dat marmotten*rrianiakje.
Kom, 'Fransien, bevrijd u van uw nare
complexen.

Mevr. C.v.d.B.=U.: Wel mevrouw,
uw idee'is prachtig. Inderdaad is een
uil weer eens iets anders, hoewel niet
zo fraai van kleur als een papagaai.
Alleen.... uilen praten niet. Maar
daar "heef t u zeker geen bezwaar te*
gen. U doet 't zelf natuurlijk veel
beter.
Hr A. de Z.: Voor zover mij be*
kcnd is, bestaat er "(nog) geen asyl
voor inkt=vissen in Nederland, 'Wla*
diwostok. heeft een pension voor oc*
topussen. Maar dat is te ver van
Zandvoort, hè?

Kijk uit, waar u gaat zitten!
Hr B.V.: Ik geloof niet dat u een
invoervergunning voor een giraffe
zult kunnen krijgen. Trouwens, waar
zou u een dergelijk dier moeten huis*
vesten. Zoals u weet, is -het College
van Gedeputeerde Staten pertinent
tégen hoogbouw in plan*Noord.
Mej. A.S.: Geen gek. idee. -Een
zebra is een leuk dier. U 'kunt heel
gemakkelijk van uw paard een zebra
maken. Laat trouwe bles een paar
dagen achtereen zonnebaden achter
de half*geopende jalouzieën van uw
kamer.

Mevr. D.v.d.D.*D.: Laat u niet ont*
moedigen. Poezen /ijn niet zo vlug
van begrip als u denkt. Maar ^zij ver*
menigvuldigen zich vrij vlot. Kijk \vcl
uit, waar u gaat zitten, mevrouw.
Katten, waar eens op gezeten is, kun*
nen een verdraaid vervelend humeur
krijgen.
Hr W.v.d.H.: De „witte mui/en"
van uw zoontje zijn waarschijnlijk
exemplaren van een klein soort
Vlaamse reuzen. Zekerheid hierom*
trcnt krijgt u pas tegen Kerstmis.
Hr J.K.: Een middel tégen aard*
appel*alen? Teel*verbod. -Helpt dat
niet, dan adviseer ik u een ijsbaan
op uw landje aan te leggen. (Aard*
appelaaltjes hebben namelijk een hè*
kei aan kunstrijders).
Mej. B.O.: 't Is heel goed mogelijk
dat gri/zly*'beren niet van champag*
ne houden. Stuurt u mij eens ccn fles.
Ik ben geen beer.
Hr I. du L.: 'Het is mij niet bekend
dat Vestdijk ooit een ïboek „Makreel
en waterpokken" -heeft geschreven.
„Liefde en goudvisscn" is een jeugd*
werk van Ir van Kuijk, geloof ik.
Mevr. M.F.sBl.: -De gemeenteraad
van Zandvoort is niet tegen een bon*
denasyl. U vergist zich deerlijk. Maar
bijna geen hond' is te porren voor dit
tehuis. Gelooft u mij, honden zijn
vaak eigenwijzer dan mensen.
H r G.N.: Hier bestaat wel degelijk
grote behoefte aan een vlooien*thea*
ter. Ik heb er met de burgemeester
over gesproken. Die zegt: „Ik houd
van handige jongens. 'Hoe meer leven
in de brouwerij, hoe 'beter!"
Mevr. L.:J.: Ja, ik heb ook gelezen
dat men. uitgebreide onderzoekingen
doet met sprekende vissen. Ze zoe*
ken ook naar zwijgende mensen.
Mej. E.v.P.: Een hycna is een on*
gezellig dier. Ik ga er niet mee ac*
coord dat u mij een hyena noemt.
Poolvos /ou ik kunnen appreciëren,
maar Leeuw lijkt me veel aardiger.
En juister.
HARTJE.

"in het Patronaatsgebouw
ding van haar bekwame dirigente,
dwingt respect af. A'lles getuigt van
degelijke studie, ccn eenvoudige, niet
opdringerige wijze van directie en
een gezonde mu/ikaliteit; factoren dit;
bij het dirigeren noodzakelijk zijn.
•Bij de bloemenhulde aan Maria
door 15 kleine jongens en meisjes,
zong het 'kinderkoor „O Koningin,
kom blijde in" van Adr. .Hamers, dat
niet naliet indruk te maken.
„Doe die rose van Jericho", Oud
Nederl. Marialied, 3 stemmig be*
werkt -door.-Jean .Schrijvers- voor~;da*
meskoor, werd heel devoot en ac*
ceptabel gezongen. Dit in min of
meer dorische toonaard geschreven
werkje deed het goed, enkele kleine
oneffenheden mag ik niet verzwijgen.
„Avondklok" van F. iMendelssohn*
Bartholdy klonk ons vriendelijk in de
oren en voor de kleine solo daarin
gezongen een pluimpje!
Na de pauze 'een paar -heel fijne
stukjes van 'Hendrika van Tussen*
broek, waarvan vooral „Van Lente"
best gezongen werd. Bij het pittige
Franse „II est difficile" van Jaques
Dalcrozc viel ons 'bijzonder de strak
gehouden rhythmièk op. „Aan de
muziek" van G. F. Handel {met
Duitse tekst') was goed ingestudeerd
en van de Duitse uitspraak was wel
enig werk gemaakt. Een mooi stuk,
dat maar weinig gezonden wordt.
Al 'deze nummers werden door
mevr. M. van Laren*Matla begeleid;
goed en volgzaam. Echter haar toon
draagt te weinig, waardoor het koor
soms de nodige steun mist, hoewel ik
niet wil ontkennen, dat de piano
hieraan ook wat schuld had.
Na • een „verloting" die een groot
bedrag opleverde, "kregen wij een
aardige, kleine kinderoperette te zien:
„Sneeuwwitje en de -/even dwergen".
Muziek van Frank Churchill.
•Nu nam de algehele leidster mej.
Molkenboer aan de piano plaats en
zonder te veel over deze opvoering
uit te wijden, kunnen wij ze als ge*
slaa.qd beschouwen.
De hoofdrollen werden wel aardig
gespeeld en het was jammer, dat
„sneeuwwitje" en de „prins" wel wat
weinig stem hadden en veelal onver*
staanbaar waren.
Leuk waren de zeven dwergen, de
kleinste vergat even plaats en tijd en
zijn achterblijven veroorzaakte bij
publiek enige hilariteit. De bedrijven
waren kort, zo kort, -dat het ons deed
denken aan de hedendaagse leuze
„tempo, tempo!" Heus, het waren bc*
drijven aan de 'lopende 'band. De mu*
Kiek doet echt Engels aan, eenvoudig
van harmonie met hier en daar een
paar gepeperde overmatige drie»
klanken.
De taak, die mej. Molkenboer aan
de piano verrichtte was niet gemak*
kelijk — daar dirigeren niet mogelijk
was — zij wist ecliter precies de klip*
jes te omzeilen, waar het gevaarlijk
kon worden.
De zaal was niet geheel bezet. De
onrustigheid van het publiek was
bepaald hinderlijk, vooral bij de
zangnummcrs.
Pater Jansen besloot de avond met
een woord van dank aan alle mede*
werkenden en zij die de hoofdrollen
vervulden ontvingen bloemen.
Onder de aanwezigen zagen wij de
heer en mevrouw Bosman en de
weleerw. heer 'Pastoor P. v. Diepen.
JAC. BONSET.
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B. Entzinger
arts

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
OPHALEN 'HUISVUIL
De Directeur van de Dienst van Pu»
blieke Werken maakt bekend dat op
Tweede Pinksterdag (25 'Mei) geen
Te koop: z.g.a.n. Excelsior
huisvuil wordt opgehaald.
,HAND»STOFZUIGER
l jaar garantie, ƒ 75,—.
Gr. Krocht 21 bov.
Te koop z.g.a.n.
KINDERBOX en een
FIETSSTOELT.IE.
Brederodestraat 107.
NET MEISJE gevraagd in
klein gezin, van 9*1 uur.
Br. no. 3803 tour. Zandv.Crt.
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
Gem. kmrs en keuk.
T.Z.B, l verloor Zondag zijn laatste gevraagd, maand Juli, voor
promotiewedstrijd tegen Ripperda 4 2 volw. en 3 kinderen. Br.
met 2*1. De stand luidt als volgt:
m. omschr. en uiterste prijs
T.Z.B.
3 2 O l 4' 110 onder no. 3801 bur. Z.Crt.
H.F.C. 7
3 l l l 3 7>8
VACANTIERUIL.
'Ripperda 4
3 l l l 3 3=4
B.S.M. 2
3 l O 2 2 5»9 In de periode van 15 Juli»
Aug. aangeb. voor 14 d.
H.F.C. 7 en Ripperda 4 moeten een 431 k.,
keuk., tuin; vlakbij
beslissingswedstrijd spelen voor de Loosdrecht.
Gevr. ruimte
2e plaats.
voor 5 pers. in Zandvoort.
Uitslag van Zaterdag:
Br.: M. J. Pol, van Hoorn»
v. Nispen b»TjZ.B. b
6=2 straat 57, 'Hilversum.
Voor 'Pred.gezin, eenv. doch
EIND GOED, AL GOED
zeer goed ondcrh. ZIT» en
Het tweede twaalftal van de Zand» 2 SLAAPK. en vrije keuk.
voortse Korfbalclub heeft Zondag gevr., Ie helft Aug., bij zee
zijn laatste competitiewedstrijd goed en verkeer. Brieven m. prijs
besloten, daar tegen Aurora 4 een 2=2 no. 3804 bur. Zandv. Crt.
gelijk spel werd behaald.
Aangeb. HAARLEM
2e etage, 5 kamers, keuken,
POSTDUIVENSPORT
gr. balcon, tuin, ƒ 17,50 per
P.V. Pleines hield op Zondag 17 Mei maand. Goede stand.
een wedvlucht vanaf Quivraing, 226 Gevr. vrije woning, 5 pers.,
km. 8.30 uur gelost, arriveerde de goede stand, in Zandvoort.
eerste vogel om 11 uur 13 min. 42 sec. Br. no. 3703 bur. Zandv.Crt.
H. Lansdorp l, 5, 18; P. Peters 2,
VACANTIE»
11, 29, 38; A. Paap 3, 14; H. Hartens
WONING RUIL
4, 19; G. Driehuizen 6, 34; J. Koning
7, 25; A. Dorsman 8, 39; C. K. Dra» Aangeboden te Hilversum
yer 9, 16; 'P. Koper 10, 17, 31, 37; A. tussen half Juli»eind Aug.
Molenaar 12, 27, 33; A. J. Spolders behoorlijk huis, 5 kam. enz.
13, 20, 21; V. C. de Munck 15, 23, 40; Gevraagd dito huis aan Zee.
W. G. Koning 22, 30, 32; C. Koper De Weerd, 's Gravelandse»
24, 35; K. Kramer 26; IJ. van 't "Hert weg 92, Hilv., telef. 9200.
28; J. Schrander 36.

Sport

afwezig
De andere doktoren nemen

waar voor noodzakelijke ge»
vallen.
HULP i/cl HUISHOUDING
gevr. van 9»2 uur, voor di»
reet. Kostverlorenstraat 51,
cvent. aanm. Looman, Hal»
testraat 58. Tel. 2174.
Voor de zomermaanden in
de ochtenduren HULP GE»
VRAAGD, of 2 dagen per
week. De Wittstraat 7.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterdag 23 en
Zondag 24 Mei, 8 uur
Ncd. Comcdic

WELKOM THUIS,
HELENA
Maandag 25 Mei, S uur
Ncd. Comedie

'n VROUW MET
EEN KLEIN HART
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al.
inbegr.). Voorverk. op
speeld. en 2 dag. ervoor
van 10=3 u. Tel. na 12 u.
Coupons geldig.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de
ZANDVOORTSE
COURANT
Want:
Wie niet adverteert
wordt vergeten!

HERBOUWPLICHTEN

AVONDsVIERD A A GSE
De 10e jaarlijkse z.g. Avond»vier»
Ter overname gevraagd HERBOUWPLICHTEN
daagse wordt gehouden op 17, IS, 19 Brieven
onder no. 3802 bureau Zandvoortse Courant.
en 20 Juni.

Onder grote 'belangstelling vond Zon»
dag j.l. op het handbalveld aan de
Van Lennepweg de promotiewed»
strijd tegen U.D. plaats.
Na de gebruikelijke begroeting op
het middenveld en de toss werd bc»
gonnen, waarbij O.S.S. de vrij sterke
wind in de rug had.
Al dadelijk bleek dat beide ploe»
gen aan elkaar gewaagd waren. Van
beide zijden golfden snelle aanvallen,
die voorlopig door de verdedigingen
werden bezworen, heen en weer.
O.S.S. opende de score door een
prachtig doelpunt van E. v. d. Bos,
die bij één van deze snelle aanvallen,
naar binnen lopende keihard in de
rechterbovenhoek schoot. Onmiddel»
lijk daarna scoorde invaller H. Hel»
doorn het 2e doelpunt. U.D. liet zich
echter geenszins ontmoedigen en
maakte binnen enkele minuten ge»
lijk (2=2).
O.S.S. kwam echter terug, waardoor
J. Draijer en H. Gansner de voor»
sprong weer tot 4»2 konden opvoeren.
Hoewel deze twee spelers nu streng
bewaakt werden, zou met open aan»
vallen -de voorsprong zeker groter
zijn geworden, maar het spel werd te
'kort gehouden, waardoor de verdc»
diging steeds kon ingrijpen. U.D.
kwam dan ook iets meer in de aan»
val, doch soms met prachtige saves,
kon doelverdediger A. v. Duijn zijn
doel verder schoon houden. Toen
na een vrije worp de stand op 4»3
was gebracht, zette U.'D. enthousiast
door en bracht na twee doelpunten
kort na elkaar de stand op 4»5. O.S.S.
dat het gevaar inzag, voerde het tem»
po nu weer op, waardoor niettegcn»
staande zijn bewaking, J. Draijer
kort na elkaar twee „kogels" inzond,

Wielrijder gewond
1

Maandagmiddag had omstreeks half
zes in de Poststraat een aanrijding
tussen twee wielrijders plaats. Een
inwoner liep een hoofdwonde op,
welke door DT Entzinger werd vers
bonden.

Motor beschadigd
Omstreeks 5 uur had Vrijdagmiddag
op de hoek van de Tolweg en de Dr
C. A. Gerkestraat een aanrijding
plaats tussen een motor en een auto.
' Persoonlijke ongevallen deden zich
niet voor, maar de motor werd licht
beschadigd.

Stemt Lijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WÏLLEM VAN DER WERFF
J. W. GOSEN
,
K. C. VAN DER MIJE Pzn.
E. J. POSTER
J. H. STEETSKAMP
AUG. VAN 'DER MIJE
H. HOEKEMA
Mr A. F. BULTHUIS
Jb. MOLENAAR
S. REITSMA

'(C.'H.U.)
(A.R.)
(C.H.U.)
'(C.'H.U.)
(A.R.)
(C.'H.U.)
(A.R.)
(A.R.)
(C.'H.U.)
(A.R.)

RECTIFICATIE
De Openbare Vergadering
van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie
op VRIJDAG 22 MEI a.s. in Hotel Keur
waarin als sprekers zullen optreden:
JOH. G. A. CORNELISSEN
Voorz. v.d. Alg. Ncd. Kruideniersbond,
Lid v.d. Prov. Staten van Noordholland,
Lid v.d. Tweede Kamer der Staten Generaal
en
G. TATES
Lid v.d. Raad der Gem. Zandvoort
zal om O UUJT aanvangen
i.p.v. 8.30 uur
Zandvoortse ingezetenen,
RESERVEERT
Uw Vrijdagavond voor deze belangrijke
vergadering!

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarom bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l
Telefoon 2135

De haringdrijfnetvloot van Neder»
land bestaat uit 250 schepen. "Wan»
neer in het hoogseizoen alle schepen
met een vleet — de verzamelnaam
Eerst nog vlaggetjesdag
der netten ongeveer 3.000 meter —
vissen, hangen dus per nacht pl.m.
Op 'Dinsdag, 26 Mei a.s., vaart de ha» 750.000
netten in de Noordzee.
ringdrijfnetvloot uit. Dan begint de Dat is meter
(ongeveer) de afstand Am»
tegen U.D. (Utrecht).
jacht op Hollandse Nieuwe. Aan het sterdamaBerlijn.
Vorig jaar voerde de
vertrek der vloot gaan altijd de ver» haringvloot 958.140
aan. Dat
maarde Vlaggetjesdagen vooraf. De» was 95.328 kantjes kantjes
meer dan het
die onhoudbaar waren (6»5). Uit een ze worden op Zaterdag, 23 Mei en de jaar daarvoor.
vrije worp maakte U.D. weer gelijk, beide Pinksterdagen gehouden te
Bovendien werden 42.831.000 kg
terwijl J. Draijer vlak voor de rust Vlaardingen, Scheveningen en 'IJmui= verse
haring aan de wal gebracht.
de stand op 7»6 bracht.
den. Daar liggen dan de fraai ge= Kolossale
Voor het
Na de pauze hetzelfde golvende schilderde haringschepen onder een eigen land ehoeveelheden.
. . . . voor vele inwoners
spelbeeld, waarbij O.S.S. steeds met rijke vlaggentoôi te pronken. Dit van andere nlanden.
Haring is altijd
één doelpunt een voorsprong nam, jaarlijks schouwspel pleegt vele dui= een belangrijk'exportartikel
geweest.
doch U.D. geregeld gelijk maakte.
zenden kijkers te trekken, 's Zater= Vorig jaar gingen de vaten naar
niet
Bij de stand 10»9 slaagde O.S.S. er dagsmiddags, 23 Mei worden in gc= minder dan 37^ landen. Om er enkele
in het spel geheel te verplaatsen en noemde plaatsen vele feestelijkheden te noemen: België, Duitsland, Ver»
met fraaie open aanvallen, waarbij georganiseerd. Optochten, het hijsen
Staten, t Canada, enz.
prachtige staaltjes balcontrole en van de Bedrijfschapswimpel voor de cnigde
Dinsdag vaart het eerste deel der
techniek te zien werden gegeven, ge= best verzorgde haring door Drs 'D. J. vloot
uit. De rest volgt een week la»
Icidelijk de stand op te voeren tot van Dijk, voorzitter/directeur van het ter. Men
begint met 50 netten, o.a.
15=9. Nog vijf minuten waren te spe= Bedrijfschap voor Visserijproducten, om de grootst
mogelijke zorg aan de
len en iedereen dacht dat met deze ditmaal op de SCH 233, enz.
jonge haring te kunnen beste»
cijfers het einde, zou komen.
's Avonds liggen de schepen onder malse
den. Woensdagavond gaat de vloot
U.D. dacht er echter anders over, het licht van schijnwerpers.
Dan worden de netten uitge»
drong O.S.S. geheel terug en zette
's Zondags is het kijkdag. 's Mor» vissen.
„geschoten" zeggen de vissers.
een geweldig offensief in. Drie doel= gcns worden in de meeste kerken zet,
In de nacht van Woensdag op Don»
punten waren er het resultaat van, bidstonden gehouden voor de „grote derclag
gaan ze halen. En dan (als er
waarmede het einde kwam.
visserij" en 's middags plegen allen gevangen
zal een aantal snelle
Iedereen was opgelucht toen de naar de kant te gaan om met vele kielen metwordt)
eigen vangst en die van
scheidsrechter voor het laatst floot „vreemdelingen" te genieten van het koppelgenoten
naar het vaderland
en de spelers onder groot enthousias» schoon der vloot, die gereed tot ha» snellen. De „strijd",
hoewel volkomen
me het veld konden verlaten.
ringvangen ligt.
vreedzaam, ontbrandt dan in volle
hevigheid. Wie zal de eerste iHol»
landse Nieuwe aanvoeren? Een Vlaars
dinger, een Scheveninger, een Kat»
wijker of een IJmuidenaar? Wanneer
alles naar wens verloopt, kan a.s.
Gemeenteraadslid Mevr. Mol-van Bellen
Vrijdag de eerste nieuwe aan de wal
worden gebracht. Dan zullen de
sprak voor Vrouwenafdeling P.v.d.A.
vlaggen aan wagens en winkels wap»
peren. En dan zijn ze er weer, de
Vrijdagavond 15 'Mei belegde de teraden nog heel wat werk wordt •Hollandse
Nieuwe.
Vrouwenafdeling van de P.v.d.A. een verzet.
propaganda=avond in verband met de
Aan het slot van haar rede wekte
a.s. verkiezingen, onder voorzitter» ze de aanwezigen op, hun stem uit
schap van mevrouw 'Poots»van Popta, te brengen op de lijst van de P.v.d.A. Ernstige val
waarvoor veel belangstelling bestond. om zodoende te helpen deze plannen Zondagmiddag kwam prof. F. S. uit
Het programma van" deze avond had te verwezenlijken.
Den iHaag op een trap nabij het Ris
zowel een politieke als een culturele
Na de pauze was er gelegenheid tot chebad te vallen, waarbij hij in het
inslag.
het stellen van vragen, maar hierbij prikkeldraad terecht kwam. De hoog»
Als spreekster trad op mevrouw deden zich geen nieuwe gezichtspun» leraar liep verwondingen aan de Hn»
Mol»van Bellen, die het werk in de ten voor.
kerpols, linkeroor en linkerpink op
Gemeenteraad wat nader onder de
Als intermezzo op dit politieke be» De heren Loos en Dr Entzinger ver:
loupe nam en het programma, sa» toog, declameerde mevrouw A. Slig» leenden
de eerste hulp.1
mcngesteld op het congres van de ting»Schreuder uit Amsterdam proza
P.v.d.A.sgemeenteraadsleden, korte» en poëzie van Annie M. G. Schmidt, Tankmijn aangespoeld
lings gehouden te Utrecht, in het Carmiggelt, 'Herman Heijermans, Ina
kort behandelde. In de woorden, die Boudier»Bakker e.a. De onderwerpen, Zondagmiddag werd ter hoogte van
men op de affiches van de P.v.d.A. deels ernstig, deels geestig, werden het Richebad een tankmijn ontdekt.
ziet afgedrukt, „Toekomst zonder zo doorvoeld en vlot gebracht dat het De Mijnopruimingsdienst werd direct
door de politie van deze gevaarlijke
angst", ligt het streven van de partij een genot was haar te beluisteren.
besloten.
Het was van ibeide kanten gezien vondst op de hoogte gebracht.
Nog niet lang geleden leefde deze een zeer interessante avond.
Bestuursmutaties
angst nog in vele lagen der 'bevol»
G.H.
Tijdens de Zaterdag 16 Mei te Am»
king. Spreekster herinnerde aan de
mensonterende kinderarbeid en het
sterdam gehouden jaarvergadering
van de Nederlandse Federatieve Ver»
vele drankmisbruik. iHet is de P.v.d. MELKERIJ
Arbeid geweest, die aan deze wantoe»
eniging van Pension», Rusthuis» en
standen grotendeels een einde heeft
Kamerverhuurbedrijven, is de heer
gemaakt. Mevrouw Mol besprak ver»
G. J. Peper te Zandvoort gekozen tot
schillende punten die in de naaste
lid van het hoofdbestuur, lid van het
toekomst aan de orde zullen worden
dagelijks bestuur, secretaris van het
gesteld, o.a. woningbouw, gezond»
hoofdbestuur, lid van de redactie
(ook Bulgaarse)
hcidszorg, onderwijs, jeu'gdzorg enz.
voor het bondsorgaan.
Heerlijk,
verfrissend
en
last
not
least
Spreekster toonde aan dat lang niet
De heer Peper blijft daarnaast zijn
gezond
alle problemen in Den .Haag worden
functie van [secretaris van de afd.
afgedaan, maar dat door de gemeen» HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 Haarlem en omstreken vervullen.

O.S.S.-heren winnen
Ie handbalpromotiewedstrijd
15-12 zege na felle strijd

de v\o.uw.

Protestanten!

van 23 Mei t.m. 31 Mei.

De vloot gereed tot
haringvangen

MARIËNBOSCH

YOGHURT

'N MISVERSTAND
In het nauwe straatje speelde het
joch bij een putje met de gulden,
waarmee hij boodschappen moest
doen.
'Hij rolde het papiertje op en stak
het telkens weer in het gaatje van
de putdeksel.
Enige keren ging het goed maar
plotseling was de gulden verdwenen
en hoe hij ook poerde met een roes=
tige spijker, hij kreeg hem.niet-meer
te pakken.
Zodra de omvang van zijn. verlies
volledig tot hem doordrong, zette hij
een vervaarlijke brul op, want Moe
was lang niet mals en in zijn verheel»
ding voelde hij haar harde handen 'al_.
En in zo'n geval is schreeuwen''do
beste verdediging.
Juist op dat moment kwam een
oud heertje het straatje binnen»
trippelen. Hij zag het hoopje ellende
op de stoeprand en na enige* infor*
maties was hjj deelgenoot in de ca*
tastrophe.
' „En moet je daar nu zo van huilen
me kind", teemde hij met een dun,
krakerig stemmetje. „Zal Opa je dan
is hellepe?"
„Hokus, pokus, pilatus, pas" en
met een gebaar waarvoor een vol»
leerd goochelaar zich niet gegeneerd
zou hebben, toverde hij het joch een
spiksplinternieuwe zilveren gulden
oor.
' , •
Deze hield even op met brullen,
zijn mond viel open van verbazing. .
Maar toen Opa aandrong: „Toe dan
kind, neem hem maar", zette hij'een
nog grotere keel op en gilde:. „Die
was liet niet, het was een papicre".
Ergens op écnhoog werd een raam
opgeschoven en een kwaadaardig
vrouwenhoofd kwam over de venster»
hangfen te kijken.
„Wat mot dat met dat kind?" •
Opa begon haar de situatie breed»
sprakig uit te leggen, daarbij bege»
leid door het gejammer van het joch,
dat nu zachtjes voor zich uit zat te
janken, als een hond, die ze zijn been
hebben afgenomen.
Maar ver kwam hij niet, want het
hoofd onderbrak hem sarrend vra»
gend: „Ken je wel hè, zo 'n kleine
jonge te plage? Janus kom er es effc
bij". Dit laatste blijkbaar tegen een
of ander manspersoon dat zich bin»
nenskamers scheen te bevinden.'
Opa die met zijn goed bedoelde
opzet zo wreed in de wielen • werd
gereden, vond het raadzaam. om de
tussenkomst van Janus maar niet af
te wachten en Ibegon voorzichtig in
de richting van de eerstvolgende
straathoek te retirerenl
. • •
Nog eenmaal keek hij, achter /ich.
om te constateren, dat het hoofd, nu
gecompleteerd door een zeer om»
vangrijke, aanverwante romp -iir de
deuropening was verschenen, groot,
donker, dreigend. En haar. vuist naar
hem opheffend, snerpte ze hem ach»
tcrna: „K5nderbeul".~
GELSKE DE NES.

Prachtige Varkenslapjes
Vandaag f 1.30 p. 500 gram
Heerlijk bij'sla en jonge'groente

SLAGER
G AU-S
Kerkstraat 14 = Telefoon 2102
Slagerij van l—2 uur gesloten

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen ;;
2000
2403
3043,
2100
2345

Brandmelding
i •
Commandant Brandweer •'
3044 Politie
,
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
- -';

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887

Stoomwasserq „Hollandia", fqnstrqkerü, J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 1
2135 Zandvoortse Courant, Gert en bachs Drukkerij, Achterweg'!
2424 Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en. Stationsplein
2975 Joh. Sötsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tolïensstraat 47.
2254 SUjterij Lefferts, Zeestraat 44'

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 19 Mei 8 uur: film „Caroline
Chérie".
' '
Woensdag 20 Mei 8 uur: idem. ,'
Donderdag 21 Mei 8 uur: idem.
Andere attracties en-" •• '
nuttigheden
• -'
Dinsdag 19 Mei 8 uur in „Ons Huis":
Grote openbare propaganda'Film»
avond Algemeen Zandv. ' Belang.
Spr.: Maarten "Wieher.
',.'',
Vrijdag 22 Mei 8 uur, Hotel Keur:
Openbare Vergadering. Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie. Spr.:
Joh. G. A. Cornelissen en.'G. Tates".
Stadsschouwburg, Haarlem '•
Donderdag 21 Mei S uur: De Haag»
sche Comedie met „ColombeV.. . ,
•Zaterdag 23 Mei S uur; Ncd. Come»
die met „Welkom thuis, iHelena".
Zondag 24 Mei 8 uur: idem. ,'
Maandag 25 Mei 8 uur: Ned.- Come»
die met ,,'n Vrouw met een. klein
hart".
. ..
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officieel geopend
door Burgemeester Mr H. M. van Fenema
De 21e Mei zal van nu af voor Zand»
voort ccn gedenkwaardige dag blij»
ven, want op deze 'dag werd het
prachtige hotel „Bouwes" officieel
geopend, hetgeen ccn enorme aan»
winst voor on/.c badplaats betekent.
Dit fraaie bouwwerk, dat een 'm*
houd heeft van 15.000 m3 en ccn
fiontlcngte van 85 m is het eerste
nieuw gebouwde hotel aan de Noord*
/eckust sedert 35 jaar.
Aantal kamers
Het bevat 20 tweepersoons slaapka»
mers en 20 zit»slaapkamers. Alle ka»
mers zijn voorzien van centrale var»
winning, douche, 'bad, toilet, tele»
foon, eigen radio, dubbele ramen met
venezian. blinds. iHct aantal bedden
bedraagt 120.
_ Attracties
} let terras bevat 300 zitplaatsen. Er
is een daktuin met fleurige parasols
en vrolijk gekleurde bloembakken.
De Midget»Golfbancn zijn 's avonds
'origineel verlicht.
De decoratie in de bar is gebaseerd
op allerlei spelen, zoals biljart, dam,
schaak, domino enz. terwijl er op de
muren mooie reliëfs zijn aangebracht,
naar oude Franse speelkaarten.- De
barkrukjcs zijn grote dobbelstenen.
Nieuwste snufjes
Men treft er de nieuwste snufjes aan
op het gebied van meubilering en in»
richting..Op de slaapkamers zijn de
bedden op rails geplaatst, wat het op»
maken aanmerkelijk vergemakkelijkt,
de tafels .en toiletkastjes zijn behan»
dcld met een bepaald soort lak, waar»
door schroeiplekken van cigarettcn
tot-de onmogelijkheden behoren. De
vloerbedekking-bestaat uiteen rub»
her onderlaag waarin een wollen v c»
zei is gekit. Op vele slaapkamers b e»
vindt zich een bank die met een
handomdraai veranderd kan worden
in een bed.
Van hetzelfde materiaal waarvan
de venezian 'blinds zijn vervaardigd,
zijn ook de lampekappen gemaakt.
Personeel
Het personeel bestaat uit 85 perso»
nen, waarvan er 16 in de keuken wer»
ken, die evenals de overige vertrek»
ken airscoiiditioned is, zodat de tem»
peratuur er nooit hoger wordt dan
70 graden.
De heer Bouwes stelde er prijs op
te verklaren, waarom dit hotel, dut
aan bouw en inrichting f 1.500.000,—
heeft gekost exploitabel zal blijken
te zijn.
In de eerste plaats was het met
Marshallhulp mogelijk dit plan te
verwezenlijken.
In de tweede plaats is het door <lc
fiscale afschrijvingsbepalingen, waar»
hij het geoorloofd is nieuwe investe»
ringen af te schrijven, mogelijk dit
hotel gedurende korte tijd'te drijven
met 'belastinggeld, temeer daar hem

Conferentie
over de werkende vrouw
te Bentveld
Als vervolg op het in November ge»
houden weekend voor de ongehuwde
vrouw, wordt door de Arbeiders Cc»
meenschap de Woodbrookers op 30
en 31 Mei een weekend gehouden
voor de werkende vrouw, /owel voor
gehuwde als ongehuwde vrouwen.
Hoewel bij het weekend in Novem»
bcr, dat de ongehuwde vrouw en haar
problemen en mogelijkheden behan»
delde, niet gezegd was dat alleen
maar vrouwen aanwezig konden zijn,
was het toch zo, dat geen mannen
het weekend bijgewoond hebben. Du
komende conferentie staat echter voor
mannen en vrouwen open. De vol»
gende onderwerpen zullen aan de
orde komen:
l c. Heeft de samenleving vrouwe»
lijke beroepsarbeid nodig? door
Dr F. 'F. de Jongh.
2e. „Werk in beroep als vorm van
levcnsontplooiing" door .Tkvr. C.
M. van Asch van Wijck.
3e. „iHoc denken mannen over de in
'beroep werkende vrouw?" door
'Ds L. iH. Ruitenberg.
Waar onze maatschappij in haar ont»
plooiing zowel de mannelijke als
vrouwelijke bijdrage nodig heeft, is
het, aldus de A.G. der Woodbrookers,
goed zich te bezinnen op d_e vrouwe»
lijke bijdrage, die nog niet overal
even duidelijk als -waardevol en nood»
zakelijk wordt gezien.-

werd toegestaan reeds in 1951 met
afschrijven te beginnen.
De gehele inrichting van het hotel
is in een voorname rustige stijl ge»
houden.
Precies om half vijf nam het offi»
ciele gedeelte ccn aanvang.
De heer N. W. Bouwes heette alle
genodigden, waaronder we veel plaat»
selijke autoriteiten opmerkten, van
harte welkom.
•Hij bracht dank aan het college van
Burgemeester en Wethouders en me»
moreerde het feit dat hij nauwelijks
iets kan opnoemen waarin de burge»
meester niet de hand heeft gehad. •
Verder brengt hij dank aan de ar»
chitect Jan Wils en zijn assistent de
heer G. J. Heering, hij noemt de bin»
ncnhuisarchitect Ed van Mclle en
prijst de aannemer N .V. Bouwbedrijf
W. Thunnissen om de fantastische
prestatie het gebouw binnen de ge»
stelde termijn op te leveren.
Verder wenst hij de heer en me»
vrouw Ruppe v. d. Voort van harte
geluk met de exploitatie van het
nieuwe hotel, die naar zijn stellige
overtuiging bij hen in goede handen
is.
iHicrna verzoekt de heer Bouwes
aan burgemeester Mr H. M. van Fe»
nema om de officiële opening te ver»
richten.
De burgemeester, verklaart zich
gaarne bereid aan dit verzoek gehoor
te geven en spreekt er zijn grote

vreugde over uit dat dit hotel tot
stand is gekomen, want dit is veel
meer dan alleen een aanwinst voor
de gemeente. "We zijn hiermee op een
keerpunt gekomen in de ontwikke»
ling van Zandvoort als badplaats.
De burgemeester herinnert aan de
vandalistische daden van de Duitse
bc/etting en leest,"om nog'even terug
te grijpen naar die vreselijke tijd, een
officieel schrijven voor van 24 I7e»
bruari 1943, waarin de afbraak van
ccn groot gedeelte van Z-andvoorl
werd bevolen.
In de gemeente Zandvoort ging ccn
derde gedeelte van het totale huizen»
bezit verloren. Burgemeester van Fc=
nema brengt een woord van hulde
aan zijn voorganger oud-burgcmccs»
ter van Alphen die tezamen met Ir
Fricdhoff het wederopbouwplan voor
Zandvoort samenstelde. Belangrijk
voor de badplaats zijn p.m. het groei»
ende achterland, de uitbreiding van
Amsterdam naar het Westen, betere
verbindingen en het tourisnic uit
Duitsland.
De burgemeester herinnert aan de
cerste»stecnlegging, welke geschiedde
op 21 Augustus van het vorige jaar
en nu precies negen maanden later
kan de opening van hotel „Bouwes"
plaatsvinden.
Hij brengt warme hulde voor de
kolossale prestatie van laag tot hoog
en verklaart trots te zijn op het feit
dat de heer Bouwes in zijn gemeente
heeft willen bouwen.
Tal van autoriteiten gaven van hun
belangstelling blijk, o.a. de commis»
saris van de Koningin voor do pro»
vincie N. Holland, Dr J. E. Baron de
Vos van Steenwijk, Clarence Hun»
ter namens M.S.A.. Dr Grocneveld
Meijer, directcur»generaal van dl
Middenstand, Dr ' Posthuma, presi»
dent van de Herstclbank, Ir Fricd»
hoff, supervisor, c.a.
G.H.

VERKIEZINGSVERGADERING
Algemeen Zandvoorts Belang
Ruim 50 belangstellenden hadden ge.»
hoor gegeven aan de oproep van Al»
gemeen Zandvoorts Belang om de
openbare verkiezingsvcrgadering j.l.
Dinsdagavond in Ons Huis te bczoe»
ken. Na een korte inleiding van de
voorzitter, de heer Jb. Koning, gaf
het raadslid, de heer M. Weber, een
uitvoerig overzicht van de gevoerde
strijd in de gemeenteraad sedert '46.
In het bijzonder nam spreker de
wederopbouw onder het mes en zette
op duidelijke wijze uiteen waarom de
fractie zich in 1946 tégen het plan
verklaarde, dat tenslotte met 7»6
stemmen is aanvaard. Een dcsge»
vraagd minderheidsrapport deed de
financiële regeling nog ongeveer vier
jaar stagneren, zodat eerst in 1950
het Rijk' zijn fiat aan het plan ver»
leende. Wat is hiervan nu het gevolg?
Dat zeven jaar na de aanneming in
het noordelijk gedeelte nog geen ge»
bouw is verrezen, hoewel na 1950 ver»
schillende gegadigden zich aanmeld»
den. Zij schrokken echter van de
eventuele consequenties. Verschillen»
de malen heeft A.'Z.B. getracht het
wederopbouwplan gewijzigd te krijs
gen, maar de tegenstanders hebben
nog steeds niet de morele moed ge»
vonden te erkennen dat zij zich in»
dertijd hebben vergist. Deze kale
plek in ons dorpsbeeld kost enorm
veel geld, want het is niet onmogelijk
dat gas» en waterprijzen verhoogd
moeten worden door de bouw van de
watertoren. Men moet, aldus spr„
niet vergeten, dat de capaciteit op
ccn veel groter aantal inwoners is
berekend. Maar ook de neringdoen»
den zijn de dupe, daar zij van flinke
inkomsten verstoken zijn. 'Het Alg.
Zandv. Belang eist dat aan de Noord»
boulevard flinke pensions, on/, ko»
men met langs de D r , Joh. Mczgcr»
straat flinke middcnstandswoningen,
terwijl in de nabijheid van de van Ga»
lenstraat dan hoogbouw (flats) kan
worden toegepast.
Voorts wees spr. op het feit dat in
het zomerccntrum aan de Zeestraat
IS en op het Badhuisplein 7 winkels
zijn geprojecteerd. Aan deze winkels
is geen behoefte; zij zouden beter
door woningen vervangen kunnen
worden om de woningnood te lenigen.
'De winkelstand heeft geen behoef»
te aan een vermeerdering met 25 win»
kels. Het behoefte»elcment dient in
de diverse branches bezien te worden.
De V.V.D. schakelde in de Tweede
Kamer het. behoefte»element uit tij»
dens de behandeling van de vesti»
gingswet, juist dus de partij die z.g.
zo voor de middenstand vecht, maar
de 'P. van de Arbeid was het daaren»
legen die met dit element veel rekc»
ning hield. Een opmerkelijke houding
van de V.V.D., die volgens spr. veel
kwaad bloed heeft gezet
Alg. Zandv. Belang zou gaarne drie
wethouders in de toekomst willen
zien, n.l. één voor financiën en on»

derwïjs, céri voor* "bedrijven' en" soci»
ale zaken en één voor publieke wer»
ken. Het dagelijks toezicht bij laatst»
genoemde dienst ontbreekt, waardoor
nogal eens wrijvingen ontstaan. De
inkopen door P.W. buiten Zandvoort
moeten zoveel mogelijk worden be»
perkt, waarbij spr. het voorbeeld gaf
van de aankoop van de werkkleding.
De lieer Weber wees voorts op de
onderhandelingen welke zijn gevoerd
om een combine te vormen met een
andere groep (c.h. en a.r.?), waardoor
men een nieuwe groep van vijf leden
zou hebben gekregen met zeker één
wethouder. De onderhandelingen zijn
afgesprongen, omdat het dagelijks be»
stuur van de andere groep de beslis»
sing nam zonder de leden erin teken»
nen. Verder werd gewezen op de
strijd om het teelt verbod voor aard»
appelen opgeheven te krijgen, niet
geheel en al zonder succes. Deze
strijd kostte veel tijd, maar was cie
moeite waard.
Op scherpe wijze veroordeelde spr
het artikel dat de stichting Touring
Zandvoort over zijn werk opstelde
en dat wij in ons Dinsdagnummer op»
namen. Spr. noemde dit artikel pron»
ken met andermans veren en rele»
veerde de onelegante houding van
deze officiële instelling, waarin elke
medezeggenschap ontbreekt. Samen»
werking met T.Z. wordt nu zeer
moeilijk gemaakt, maar toch gaan de
particulieren door om toeristen uit
binnen» en buitenland naar Zand»
voort te trekken. Binnenkort wordt
een film voor dit doel vervaardigd.
Na de pauze werd een interessante
film over de haringvisserij vertoond.
.T.G.B.

Eventjes reclame
op de watertoren
Op de watertoren heeft aan het bc»
gin van de weck enige tijd een groot
reclamebord van een levcnsverxeke»
ringsmaatschappij met een klok ge»
hangen. Tot veler verwondering ovc»
rigcns. Immers, zoals men zich zal
herinneren werd in 1951 na schier
eindeloze debatten in de Raad uit»
gemaakt dat met de bezwaren van
de architect J. Zietsma tegen een der»
gelijke reclame rekening moest wor>
den gehouden. 'Zijn zienswijze werd
door de supervisor van Zandvoort,
Ir Fricdhoff en Gedeputeerde Staten
gedeeld.
'Even mysterieus als de reclame gc=
komen was, verdween hij echter ook
weer....
lITct bleek een „proefje" van de ex»
ploitant: om te zien hoc een en an»
der leek.
'Wellicht zullen de toekomstige
vroede vaderen wederom aan deze
kwestie (al of niet reclame) te pas
moeten komen.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

De controverse lus:
sen Touring Zand:
voorl en vertegent
woordigers van de
Zandvoortne middens
stand is weer eens
duidelijk bevestigd.
In hel sluk dal de Touring ons deed
toekomen en dat wij Dinsdag j.l. in
ons blad opnamen, wordt de enorme
toevloed van Duitse louristen voor:
namelijk toegeschreven aan het werk
van de heer Hugenholiz, terwijl de
invloed van Jolders aan Reisbureau*
hierbij wordt gevoegd.
Zoals te verwachten viel, is dexe
lexing in bepaalde kringen van de
middenstand niet zonder ongenoegen
onlvangen. Zoals men weet is Duits:
land door vertegenwoordigers van
dexe middenstand eveneens bezocht
en het toenemende Duitse'lourisme
schrijft men dus gaarne daaraan toe.
In de verkiezingsvergadering van
Alg. Zandvoorts Belang is hef sluk
van Touring openlijk „pronken mei
andermans veren" genoemd. Dil alles
onderstreept nog eens liet slepende,
smeulende conflict dal tussen de
Iwee partijen leeft.

flet is nlles niet van kleinheid ge:
speend en beide partijen dienen er
o.i. rekening mee te houden dal de
buitenstaander niet zoxeer geneigd is
om uil te zoeken wie er nu eigenlijk
gelijk heeft, maar eerder om over
dexe hele xaak een klein likje de
schouders on te halen.
De formule ,,om hel belang van
Zandvoorl" klinkt de laatste lijd
nogal eens. Maar dat men xijn schoii:
ders ophaalt over een dergelijke
kleine strijd, lijkt ons locli niet
dienstig voor dit belang.
I-let is wellicht goed wanneer van
beide xijden niet zo zeer de nadruk
op de eigen prestaties word! gelegd.
Waarmee de waarde van die nresla:
lies overigens niet in twijfel word/
getrokken. Dil lijkt misschien beden:
kelijk veel op een goedkoop preekje
van de „lachende derde". Maar nog:
maals, voor twee groepen die loch
hetzelfde doel nastreven: de ontwik:
keling en de realisatie van econo:
mische mogelijkheden van Zandvoorl
te bevorderen is samenwerking een
dringende eis, even/eer cis compe:
lente „managers".

Onbekend

de huidige opbrengst kan men het
niet meer „rooien".
Wij hebben U nu zo ccn en ander
en dan nog vrij summier verteld wat
„Vrouwcnhulp" doet. Wellicht was
laar werk U grotendeels of helemaal
onbekend. Maar daarom is het nog
niet onbemind. Integendeel zult IJ
nu xckcr neggen. Maar wilt U het
ook bevestigen? Goed, dan volgen
jr enige namen en adressen bij wie
U zich voor daadwerkelijke medewer»
king en voor Uw maandelijks; bij»
drage kunt aanmelden: Mevrouw van
Sluisdam, Brederodestr. 89 (tel. 2669)
en Mevrouw Oostendorp, Hogeweg
49 rood noteren gaarne uw naam en
adres. Uw steun is nodig. Laat U dal
blijken. Liefst omgaand, maar gaarne
vóór l Juni a.s.
Zr P. MULOER,
J. W'IJNBEEK
Sociale Zaken.

en onbemind ? ?
Er zijn een aantal sociale» en licfda»
digheidsinstellingcn wier werkzaam»
heden ieder min of meer kent.
Daarvoor zorgen hun grote propa»
jjanda»apparatcn wel, die een beroep
op uw en mijn beurs doen. En dil
voor 't goede doel, dat inderdaad niel
te loochenen valt en waarvoor U en
ik (gaarne) offeren.
Het veroorzaakt niet alleen veel
geluid middels pers, radio en film.
iHet maakt ook, dat de stem van ove»
rigc soortgelijke instellingen, die uit
geldgebrek de trommels niet kunnen
roeren, bijna niet meer te horen is.
Dat is heel jammer, want hun stem
is ook zo belangrijk. Meestal zijn het
kleine instellingen," die prachtig werk
verrichten. Werk dat meestal in het
verborgene gedaan wordt om de
hulpbehoevende naaste te dienen en
bij te staan. En dat daarom alle aan»
dacht en bijstand van U en mij ver»
dient. Het is werk dat het praedicaat
van de caritas (liefdadigheid) ten
volle waard is.
Zulke instellingen zijn er genoeg,
ook in onze naaste omgeving. Laten
wij daarom eens een plaatselijke ver»
eniging „bij de kop"-nemen, die /.o
voortreffelijk werk doet op het ge»
bied van de liefdadigheid; practischc
naastenliefde in de ware zin van het
woord. En om dat werk mogen wij
„Vrouwenhulp" — want hier gaat het
om — wel eens in 't zonnetje zetten
Dat „Vrouwenhulp'' tegen de Kerst»
dagen een groot aantal pakketten aan
behoeftige gezinnen en alleenstaan»
den uitdeelt (vorig jaar wel 70 ter
waarde variërend van ƒ 5,= tot ƒ 10,»
p.p.) wist U misschien al?
Maar wist U ook, dat zij extra»
voeding in natura verstrekt <ian zie»
ken en hen, die versterkende mid»
delen behoeven? Er worden in ge»
vallen van nood lakens en slopen
geleend, vooral aan kraamvrouwen,
die dergelijke attributen niet of niet
in voldoende mate bezitten.
De kraamvrouwen genieten nog op
andere wijze de zorg en aandacht van
„Vrouwcnhulp" en wel op een bij»
zondere wijze, welke, men mag wel
zeggen, enig in haar soort is. Immers
tijdens de eerste dagen na de 'beval»
ling krijgt elke vrouw, die het_nodi<i
heeft, een door „Vrouwcnhulp'"»ledcn
(elk op haar beurt) bereide heerlijke
warme maaltijd. Dat dit niet alleen
smaakt, maar ook wordt gewaar»
dcerd, is duidelijk.
Zo biedt deze vereniging in vele
gevallen ccn helpende hand aan per»
soncn van elke gezindte. Het is maar
een kleine groep dames, die dit mooie
werk doen en dat niet die bekendheid
geniet, waarop het eigenlijk aan»
spraak maakt. Zij doen het vrijwillig,
maar met veel vreugde, hoewel door
het geringe aantal medewerksters
ieder wel meer dan haar taak heeft.
Daarom is het noodzakelijk dat dit
„corps" wordt uitgebreid met een
aantal dames, die daadwerkelijk me»
dewcrking willen verlenen. Hier geldt
wel het „Wie. o wie?"
Want indien tijd U ontbreekt kunt
U op andere wijze mede helpen.
Want U zult zich inmiddels wel :if=
gevraagd hebben: „Waar doen=ze het
van?" Dit werk kost, begrijpelijk,
geld, veel geld. In Zandvoort hebben
een aantal mensen zich bereid ver»
klaard elke maand een bedrag van
ccn kwartje tot een gulden (en ook
wel meer) voor dit doel af te staan,
dat dan trouw elke maand door een
der „Vrouwcnhulp"damcs wordt af»
gehaald. Ook dat aantal behoeft
noodzakelijk uitbreiding, want met

Diamanten
huwelijksfeest
Op Maandag 25 Mei — Twesdc
Pinkstcrdag — herdenkt het echtpaar
D. Di ichuizcn»S. M. Baggerman, dat
het restig jaar getrouwd is, helgecn
gepaste vreugde zal brengen in de
Kostvcrlorcnstraat 125 waar het dia»
manten bruidspaar inwoont bij doch»
ter en schoonzoon, de familie Peper.
De vreugde wordt namelijk enigs»
/ins getemperd door het feit, dat de
oudjes zich niet zo vrij meer kunnen
bewegen, maar toch zal er Maandag»
middag gelegenheid zijn deze familie
te feliciteren.
De familie Driehuizcn is in Zand»
voort geen onbekende. Reeds in 1831)
kwam er een Driehuizen uit Rijns»
burg zich in ons dorp vestigen. Het
bekende hotel Driehuizcn werd ge»
bouwd en na de dood van vader
Driehuizcn kreeg Dirk Driehuizen dj
badgelegenhcid en de stalhouderij
toegewezen. „Beau Séjour" werd de
woning van -de jonggehuwden, welk
pand tevens als pension was ingc»
richt.
De heer Driehuizen was 14 jaar
lid van de Zandvoortsc gemeente»
raad, enige jaren wethouder. Voorts
33 jaar kerkvoogd en later president»
kerkvoogd van de Hervormde Gc=
meente. Ook was hij van de op»
richting af lid van de voormalige
Vereniging voor Vreemdelingenvcr»
keer en de Strandpachtersvcreniging.
Begrijpelijk is dus, dat dit echtpaar
(met 3 gehuwde kinderen, 7 kleinkin»
deren en 2 achterkleinkinderen) in
on/e gemeente ccn grote bekendheid
geniet.
Van deze plaats af wensen we dit
echtpaar van harte geluk met <lil
uitzonderlijke huwelijksfeest.

Uiteindelijke uitspraak
over caravanterrein
12 Juni, zo vernemen wij, zal in Den
Haag uitspraak worden gedaan in de
„zaak Molenaar", caravanterrein aan
de Verlengde iHaltestraat. Dc/e zaak
werd inmiddels in cassatie behandeld.
Dit zal dan de definitieve uitspraak
door de iHogc Raad worden, waaruil
al of niet zal blijken dat de heer Mo»
lenaar /dj n caravan=bedrijf mag voort»
zetten. Hij heeft daartoe bij de Ge»
inecntc reeds vergunning gevraagd.

Leerlingen-uitvoering
Zaterdag 30 Mei zal in J-Iotel Keur
ccn uitvoering van- pianoleerlingcn
VAII Aad Plas worden gegeven. Op
het programma staat o.m. een piano»
concert van Dittcrsdorf.

INGEZONDEN

Grote genegenheid
doorstraalde informeel afscheid van Ds Saraber
De Wijkkerkeraad Noord belegde
gisteravond in „Ons Huis" een hij*
zondere vergadering, teneinde Ge*
meentcleclen de gelegenheid te geven
op informele wijze afscheid te nemen
van Ds E. Saraber.
De grote zaal 'van „Ons Huis" was
overvol toen na de gebruikelijke ope*
ning vele sprekers, vertegenwoorcli*
gers uit verschillende sectoren van
het Kerkewerk, het woord voerden
en in warme bewoordingen getuigden
van hun sympathie voor de scheiden*
de predikant en van hun spijt dat
deze de gemeente gaat verlaten.
Opvallend was dat de meeste spre*
kers te ontkomen wisten aan de
vaak zo geijkte formuleringen bij een
afscheid.
Uit de vele bewoordingen straalde
dikwijls een diepe genegenheid voor
Mevrouw en Ds Saraber die zich in
de harten van menig Zandvoorter
een grote plaats hebben verworven.
De Gemeente bood het predikants*
echtpaar twee fauteuils aan.

Na de pauze beantwoordde Ds E.
Saraber de sprekers in een zonder
meer indrukwekkende toespraak.
Dat deze predikant het in deze
„moeilijke" gemeente niet altijd mak=
kelijk gehad heeft en dat hem te*
leurstellingen niet zijn bespaard,
werd enerzijds duidelijk. Veel stond
daar echter tegenover. Bewogen gaf
hij te kennen dat de Zandvoortse Ge*
meente tot een waarachtige eenheid
en gemeenschap zou moeten groeien.
iHet spijt ook ons dat Ds Saraber
vertrekt. Wij hebben het altijd zo ge*
vocld, dat deze predikant niet alleen
het Woord, maar ook de verwerke*
lijking van dat Woord in vele op*
zichten trachtte te brengen. Daarbij
beschikte hij, zo geloven wij, over
een bezieling die ons het waarachtig
respect niet alleen voor zijn overtui*
ging maar zeker voor zijn persoon
gaf.
Oprecht hopen wij dat het hem en
zijn gezin verder goed mag gaan!

BURGERLIJKE STAND

Tóch vuurwerk
Vanmiddag is van het college
van B. en W. alsnog toestem:
ming afgekomen om het vuur:
werk voor het hotel Bouwes
vanavond te houden.
Aanvankelijk werd deze door
de wethouders geweigerd uit
protest tegen het feit dat zij
bij het officiële oneningsdiner
des avonds niet waren uitge:
nodigd. Zij zijn trouwens bij
de openingsplechtigheid
niet
aanwezig geweest.
Op aandringen van de Zand:
voortse
Middenstandsverenis
gingen, die uiteraard veel gas:
ten verwachten, hebben de
beide wethouders hun stand:
punt gewijzigd.
Het vuurwerk gaat dus door
vanavond!, zij het na betreu:
renswaardige verwikkelingen.

Ons Gebouw
De vereniging „Ons Gebouw" houdt
op Donderdag 28 Mei een ledenver*
gadèring, waarin "o.m. behandeld zal
worden het voorstel om over te gaan
tot restauratie van het gebouw en,
vernieuwing van meubilair.

Kerkmuziekavond
Naar wij vernemen zal het Kerkkoor
der Hervormde Gemeente wederom
een Kerkmuziekavond houden op
Zondag 14 Juni in de Hervormde
Kerk.
Er zullen o.a. werken van J. S.
Bach, Goudimel en Sweelinck wor*
den uitgevoerd.
(Adv.)

BIJ E X A M E N S
spelen zenuwen een grote rol.
Een rustig examen doet U met

Mijnhardt Zenuwtabletten

15 t.m. 21 Mei 1953
Geboren: Adrianus, zoon van C.
Steetskamp en H. Jacobsen; Bruno
Willibrordus Joseph, zoon van T.
J. A. Spolders en G. M. Kok;
Carla, dochter van C. Terol en C.
G. M. Zwemmer; Kyra, dochter
van J. K. Hoogervorst en W. M.
Geesink; Johnny, zoon van H. J.
van den Puttelaar en A. K. Liong;
Rinske, dochter van C. Kaufmann
en T. van der Veen; Antonie .To*
hannes, zoon van T. Engberink en
E. J. Pol.
Ondertrouwd- A. J. van Soolingen en
A. E. van de GeeV
Getrouwd: W. R. Kuijper en C. Te*
rol; J. Blei en J". J. .M. Versteege;
J. E. Geldermans en E. Paap; C.
A. iHuismans en M. de Bruin; A.
van Duijn en G. van Koningsbrug*
gen.
Overleden: B. iH. Schmitz, oud 81 j.,
echtgenoot van M. C. D. Plag.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Mei
berijdbaar
24 0.20 7.30 12.46 19.30 4.30*10.30
25 1.09 8.00 13.33 20.30 5.00*11.30
26 1.51 9.00 14.14 21.00 6.00*12.00
27' 2.28 9.30 14.52 22.00 6.30*13.00
28 3.05 10.00 15.30 22.30 7.30*14.00
29 3.44 10.30 16.10 23.- 7.30*15.30 4.24 11.30' 16.51 24.- 8.30=15A-'
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Op het witte doek
Vorige week schreven wij reeds een
beschouwing over de film Don Ca*
millo die vanaf vandaag in Monopo*
Ie wordt vertoond.
Een bijzonder stuk humor en oor*
spronkclijkheid dat wij hierbij graat?
nog even in herinnering brengen.

Bezoek Landdag
In verband met de jaarlijkse landdag
organiseert de plaatselijke afdeling
van de Vrouwenbond van het N.V.V.
een uitstapje naar de Paasheuvel te
Vierhouten op Donderd. 25 Juni a.s.

Gevonden voorwerpen
Bestuursmutaties Z.R.B.
Na de jaarvergadering op 13 Mei j.l.
is het bestuur van de Zandvoortse
Reddingsbrigade thans als volgt sa*
mengesteld:
Voorzitter: J. G. Bisenberger; se*
cretaresse: mej. N. Terol, Marisstr.
28; penningmeester: K. C. van der
Mije; 2e voorzitter: Dr J. van deiMeer; 2e secretaris: A. Loos; 2e pen*
ningmeester: A. Frank; commissaris*
sen: C. de Jong en W. van der Kruk.

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 22 Mei 8 uur: film „De kleine
wereld van Don Camillo".
Zaterdag 23 Mei 8 uur: idem.
Zondagmiddga 24 Mei 2 uur: film
„Leve de Samba".
Zondag 24 Mei 4 en 8 uur: film „De
kleine wereld van Don Camillo".
Maandagmiddag 25 Mei 2 uur: film
„Leve de Samba".
Maandag 25 Mei 4 en 8 uur: film „De
kleine wereld van Don Camillo".
Dinsdag 26 Mei 8 uur: idem.

•
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Andere attracties en
nuttigheden
Vrijdag 22 Mei 8 uur, Hotel Keur:
Openbare ycrgadering Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie. Spr.:
Joh. G. A. Cornelissen en G. Tates.
Vrijdagavond 22 Mei 10 uur: Groot
vuurwerk ter gelegenheid van de
opening van Hotel Bouwes.
Dagelijks:
Ca'baretprogramma met
orkest Charles Prouché in Hotel
Bouwes.
Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 23 Mei S uur: Ned. Come*
die met „Welkom thuis, iHelena".
Zondag 24 Mei"8 uur: idem.
Maandag 25 Mei S uur: Ned, Come*
die met „'n Vrouw met een klein
hart".

{Buiten verantwoordelijkheid
van de Redactie)
Het bestuur van de afdeling
voort van de Nederlandse Vakbond
voor het Pension*, Rusthuis* en Ka*
mei-verhuurbedrijf „PERUKA" (niet
te verwarren met de Federatie) meent
naar aanleiding van de rondvraag na
de vergadering van de Zandvoortse
Handelsvereniging, waarvan het ver*
slag in Uw 'blad van j.l. Vrijdag voor*
komt, het volgende onder de aan*
dacht te moeten brengen:
Het vestigen van een Pension*,
Rusthuis* of Kamerverhuurbedrijf, .is
afhankelijk van een vestigingsver*
gunning, indien de betrokken zaak
bedrijfsmatig is, d.w./.: minstens 5
bedden of 5 kamers..
Ieder, die voor een dergelijke ver*
gunning in aanmerking wil komen,
moet, via de Kamer van "Koophandel,
onderzoek vanwege de Bedrij f s*Hore*
ca en een test op "vakbekwaamheid,
eerst een vergunning ontvangen van
het Ministerie van Economische Za*
ken.
Blijkbaar zijn er mensen, die zich
niet aan de voorschriften houden en
met voorbijgaan van alle wettelijke
bepalingen en belastingvoorschriften
alsmede alle sociale lasten, de offi*
cieel gevestigde bedrijven oneerlijke
concurrentie aandoen.
Mocht iemand menen zich over een
dergelijke (beunhaas)zaak te moeten
beklagen, dan verdient het aanbeve*
ling zich te wenden tot de Bedrijfs*
Horeca, die overigens regelmatig toe*
zicht houdt op alle soortgelijke 'be*
drijven.
'Het Bestuur onzer Vereniging is
gaarne bereid inlichtingen of bemid*
deling te verstrekken.
Namens de afdeling Zandvoort van
de „Peruka",
J. H. TJIIEBELS, secr.

H O O F D P IJ N T <

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
KOSTELOZE INENTING
TEGEN POKKEN
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op
Zaterdag 30 Mei 1953, des namiddags
3 uur, de gelegenheid zal zijn open*
gesteld tot kosteloze inenting of her*
inenting -tegen pokken, van hen die
zich daartoe in het Consultatiebureau
aan de Poststraat alhier aanmelden.
Het verdient aanbeveling, behoudens
bijzondere omstandigheden, alleen
kinderen beneden de leeftijd van
twee jaren te laten inenten.
Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst.
Verzocht wordt trouwboekjes van de
ouders of geboortebewijzcn van de
kinderen mede te brengen.
Zandvoort, 18 Mei 1953.
Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
De Burgemeester, Van FENEMA.
De Secretaris, W. BOSMAN.
—o—
BEKENDMAKING
Het Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
van 25 Mei 1953 af gedurende vier
weken op de gemecntc*seeretarie voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerp
van een partieel uitbreidingsplan in
onderdelen {plan G), betreffende het
gedeelte der gemeente gelegen in de
omgeving van de Dr C.-A. Gerke*
straat en de ZandvoortselSan.
Gedurende bovenstaande termijn van
4 weken kunnen belanghebbenden bij
de gemeenteraad 'bezwaren tegen dit
ontwerp indienen.
Zandvoort, 18 Mei 1953.
Het Hoofd van het Gemeente*
bestuur voornoemd,

««•

VAN FENEMA.

Mijnhardt Hoofdpijnpoedets. Doos 47 et.
M ij nhaid t Hoofdpij n tabletten. Koker 80 et.

ZONDAGSDIENST

Opbrengst collecte

Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
. spoedgevallen s.v.p.).

De j.l. Zaterdag gehouden collecte
ten bate van de sanatoria Sonne*
vanck en Zonnegloren heeft ƒ 348,77 DOKTOREN:
opgebracht.
Eerste Pinksterdag
Kindervreugd
Dr J. van der Meer, Julianaweg In
Zaterdagmiddag organiseert de speel*
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499
tuinvereniging ,,Kindervreugd" in het Tweede Pinksterdag
Patronaatsgebouw een toneelvoer*
Dr H. K. van Es, Kostverlorcn*
stelling {met eigen leden) voor kinde*
straat 4. Telef. 2058.
ren van leden van 6*14 jaar.
WIJKZUSTER:
SOHAAKNIEUWS
Eerste Pinksterdag
Vanwege het vergevorderde seizoen
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer*
is de opkomst de laatste weken niet
straat 7, telefoon 2720.
zo groot en is er maar één vierkamp
tot een goed einde gekomen. De Tweede r Pinksterdag
laatste uitslagen zijn als volgt:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19
Draak?Porrenga
^,
V2—1A>
telefoon 2306. ~ > -"**-.es*
~ ? •1 v • r?
, 'f-£ "M'ji
* v.- Keulen*de 'Jon'g ~a~ )_ r\ O—l
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27De eindstand van. deze groep is:
telefoon 2791.
1. Porrenga
•
2V-> pnt.
2. Draak
<
2
pnt.
3. De Jong
l1/* pnt.
PREDIKBEURTEN
4. v. Keulen
.. O
pnt.
Volgende week wordt de laatste Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
clubavond gehouden van het seizoen
en op aller opkomst wordt gerekend. Zondag 24 Mei (Ie Pinksterdag)
10 uur: Ds S. H: J. Voors, pred. te
Haarlem.
GYMNASTIEKVER. O.S.S.
7 uur: Ds E. Saraber .Ir. Afscheids*
Aan de athletiekcompetitie van de
prediking.
Kennemer Turnkring -wordt door een
herenploeg van onze vereniging deel*
In beide diensten zingt het Kerk*
koor.
genomen. Uitgekomen wordt in de
eerste klasse. Ongetwijfeld zullen de
heren zich thans tot het uiterste in* Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
spannen om de bovenste plaats te bc* Zondag 24 Mei (Ie Pinksterdag)
reiken.
' •
- 10.30 uur: Prof. Dr C. W. Mönnich
In de afgelopen week werd -begon*
van Amsterdam.
nen met de incasso Van de bijdragen,
die alle leden van jong tot oud voor Gereformeerde Kerk, Julianaweg
ons gouden jubileum*fonds zullen hoek
Emmaweg
verstrekken. Met genoegen constate*
ren wij, dat bijna iedereen zijn/haar Zondag 24 Mei (Ie Pinksterdag)
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
bijdrage spontaan offert, hetgeen een
belofte inhoudt voor het slagen van Tweede Pinksterdag geen dienst.
•
de feestelijkheden vóór de leden zelf.
Gelijk bekend zullen de lessen van Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 26 Mei a.s. gewoon door* Dinsdag 26 Mei
gang vinden.
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis"
Spr.: J. W. van Zeijl.
HONKBAL

Opgave vanaf 14 t.m. 20 Mei
Aanwezig ten burele:
Bril; moker (z.g.n. vuistje); diverse
handschoenen en wanten"; shawl (geel*
bruin); alpinopet ('bruin); kinderkous;
2 paar damesschoenen (wit); l san*
daal (manilla); handschoenenklein;
diverse sleutels; tas (gummi).
Aanwezig bij de vinder:
Uitslagen van Zondag 17 Mei:
Portemonnaie met inh., A. J. v. d.
Zandvoortm. 1*S.C. Haarlem 3 5*12
'H.C.K. 3*Zandvoortm. 2
23*13
Moolenstraat 4; zakmes, Gr. Krocht
19; shawl, Brederodestraat 75; lede* Programma voor Maandag 25 Mei:
E.D.O. 4*Zandvoortm. i
l O uur
ren riem, Zandvoortselaan 128, plas*
Zandvoortm. 2*T.H.'B. 2
10 uur
tic mantel. Burg. Engelbertsstraat 56;
doublé schakelarmband, Brederode*
straat 79; speelgqedauto, Oosterpark*
straat 44.

Zondag 24 Mei 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Dr J. C.
Brandt Corstius van het 'Humanis*
tisch Verbond. Onderwerp: „'Heilige
dronkenschap".

Een arme huid weer rijk door Purol

Mensen en Zaken
Rook
Momus kent een kereltje, dat een
paar dagen geleden zei: ,,lk rook niet
meer!"
Als intieme kennisssen, die met
hem durfden spotten, zeiden: „Maar
zeker ook niet minder!" weerde dat
mannetje koelbloedig af: „Nee, se*
r i e u s . . . . ik schei er mee uit — ik
heb-er tabak v a n ! . . . . Als ik rook,
dan doe ik dat voor m'n genoegen.
En de laatste tijd was 't geen c>c*
noegen meer en d u s . . . . "
De kennis'sen — die wél roken —
grijnsden breed en trokken snel hun
conclusie: „Dus je rookt een week
niet!"
't Mannetje glimlachte en zei; „]k
was van de week" bijna aan een nico*
tine*vergiftiging toe. — Ik zag ster*
retjes en slangetjes, ik was duizelig,
moe, misselijk en koortsig, — ik had
last van oorsuizen, hartkloppingen,
handtrillingcn, maagpijn,
keelpijn,
haarpijn, druk Op de slapen, slaap in
de benen, kramp in de armen, jeuk
in de vingers. Verder was ik vrij be*
roerd. Nee, ik houd dit v o l . . . . mij
niet meer gezien! Ik rook niet meer!"
De volgende dag sleepte dat ventje
een kennis mee naar de drogist:
„Joh, doe m e e . . . . ik rook niet meer
....laten we 't samen d o e n . . . . o f . ,
e h . . . . niet doen. Laten we peper*
m u n t kauwen en nooit meer roken".
De kennis keek nogal twijfelachtig.
„ O c h . . . . ik weet 't niet
ik heb
mets tegen pepermunt, maar ook
niets tegen roken e n . . . . "
„Man ,zeg dat niet! Er is alles te*
gen roken. Je verliest er je geld en
je gezondheid mee. Je benadeelt j u
gezin en je voelt je dood*ellendig!"
„Ik voel niets!" zei de kennis wre*
vclig.
- iHoe-'t mogelijk was, zal wel nooit
kunnen 'vastgesteld worden, maar het
kereltje kreeg de kennis zo ver, dat
zij voor gezamenlijke rekening een
flesje „no smoke" kochten. De m*
houd werd broederlijk gedeeld en
twee' niet*rokers*in*spc verlieten de
winkel, na eerst nog een rol peper*
munt te hebben gekocht.
„No smolce"- was een vloeistof,
waar je mee moest gorgelen, iedere
keer als je trek in een eigaret had.
't Gevolg zou dan zijn: een min of
meer diepgaande antipathie tegen
roken.
De kennis probeerde het middel
onmiddellijk na thuiskomst. Hij gor=
gelde, met uitpuilende ogen van in*
spanning en stak daarna een cigarct
op. Inderdaad, een verbluffend resul*
taat: de eigaret smaakte afschuwelijk.
Wat een middel!
Mijnheer ging tevreden aan tafel.
Maar daar wachtte hem een onpret*
tige sensatie: niets smaakt.e hem. Het
gehakt smaakte naar zand, de sla
naar stukjes katoen en de aardap*
pelen naar overjarige tulpenbollen.
Hij'is,choof.^de, spijzen ,met : weerzin j
van zich af en* bemerkte dat hij plot'
seling ook "een tegenzin in het leven
ha d." gekregen.
• En dat was nog niet alles. Niets
smaakte hem en dus had hij geen
aardigheid in de -zoenen, die hij met
verwrongen gelaatstrekken aan zijn
vrouw gaf. Een vreselijke situatie.
Toen hij in z'n verwarring een cigi*
ret opstak (om die laffe smaak \vefi
te krijgen) begon hij bijna z'n toch al
leae maag nog leger te maken.
De daarop volgende dag hoordï hij
dat het mannetje, die hem van het
roken af wilde helpen, verraad had
gepleegd. ^Schaamteloos zei dat akc*
lige kereltje: „Ach joh, dat is niet
vol te houden.... ik heb vanmiddag
weer een eigaret gerookt. Jij één.\?"
„Nee, dank je", zei de kennis. „Ik
rook niet meer".
MOMUS.
N.B. Bij het fer perse gaan van dit
drama, vernam Momus dat de ken*
nis bijna over z'n impasse heeen is.
Soep smaakt hem weer een héél klein
beetje en binnenkort mag hij ook
weer, een eigaretj e roken.
TIJDELIJKE AANBIEDING:

WOLLEN DEKENS
STOMEN

volgens de originele Leidse methode
1 DEKEN
f 1,50
2 DEKENS in l zending ƒ 2,50
3 DEKENS of meerdere.
per stuk a ƒ l,—
alles in één zendinf
REGENJASSEN incl. W.P.
nog slechts enige weken
van ƒ 5,25 voor ƒ 3,65
Chem. Wasserij en Ververij

KEYSER
GR. KROCHT 27 * Telef. 2653

De avontuurlijke reis
Onze voordelige
Pinkster-aanbieding
Nylons
2.65
Enkalon
2.98
Geminderde Nylons .. 3.95
Perion wandelkous
4.75
Kristal Nylons met
zwarte naad
5.95
Kristal Nylons met
fantasie hiel
6.25
Linksgeweven kousen .. 1,98
Linksgeweven kousen
met Perion
2.25

Grote sortering
Pullovers vanaf . . 3.65
Ruime keuze Ski*sokjes
vanaf
75. Heremiet Egel kwam met een gewichtig ge*
zicht naderbij en ontpopte zich meteen als agent van
een levensverzekering Mij. „Voor uw nabestaanden",
noodde hij bemoedigend. Maar Manuel en Raratsus
hadden al kosten genoeg gemaakt en bedankten.

76. rHet elfje wuifde ze nog hartelijk ten afscheid
en riep, dat ze mekaar op de' bruiloft terug zouden
zien.

0.75

„De Wolbaal"
Haltestraat 12 A -~Tel. 2099

BEZOEKT

D

U fat g&faün van de, toik&pel

de OPENBARE VERGADERING
der V.V. D

Aparte, vlotte modellen Japonnen
in uitstekende kwaliteiten en toch
een voordelige prijs

hedenavond 8 uur in Hotel Keur

prima rietmatten

Woninginrichting

ENIGE PERCELEN
in alle maten en voor alle j. Balledux & Zonen te koop. Eigen grond. Da»
delijk te aanvaarden.
doeleinden. C. A. Rijnbeek, Voor uw
Rietmattcnfabriek. Tel. 5116.
NIEUWE
FLATS. Spoedig
BEHANGWERK
Ilillegom.
te aanvaarden. Grote hy=
n elke prijsklasse. Behang potheek beschikbaar.
Te koop compl. 'MARKIES, ok uit voorraad leverbaar.
ca 3,75 m breed. Zuidbou» laltestraat 27 telefoon 2590" 2 PERCELEN voor beleg»
ging te koop. Eigen grond.
levard 63. Telcf. 3070.
Nctle stand. Bev. ben. 4
k., keuk., badk. en boven
Te koop /eer goed onder*
4 k., keuk., bad, gr. xol»
houddh D.K.W.'98 cc 1937.
der. Hypotheek tegen bil»
Kostvcrlorcnstraat 10 bov.
lijkc rente.
Te koop BABYBOX mc't
Makelaar
W. PAAP
vloer en plastic vloerkussen.
Kostverlorcnstr. 1. Tel. 2965
Ifogeweg 42.
STR ANDWAGEN
met kap gevraagd. Br. ond.
110. 3901 bureau Zandv. Crt.
Gevr. FLINK MEISJE
v.d.e.n. of van 8»4 uur, bij
jong "echtp. met baby. Aan»
melden: Brcderodestraat 49.
Aangcb. GEM. KAMERS
met gebr. van keuk., van
lieden tot 15 Juli. Br. onder
no. 3903 bureau Zandv. Crt.
Gevraagd voor de 2 laatste
weken in Juli GEMEUB.
HAMERS voor ge/, met 3
kind. Br. onder no. 3904
bureau Zandv. Courant.

Zomer- cocktailen avondjaponnen
Nu is het de tijd U ccn
goede zonnebril aan te
schaffen. Elk donker glas
heeft nog geen bc»
schermende eigenschap»
pen voor uw ogen. Laat
U hieromtrent deskundig
voorlichten door
Brillenspecialist

Tevens bruiclstoüetten naar
maat gemaakt door gedipl
ervaren coupeuse met tri'
penervaring.
Mevr. I. de Nys, Emmn\v. S
Telefoon 3095
Heeft U ons

Oberlander
brood

LOOMAN
Mr opticien
Ilaltestraat 58. Tel. 2174

Woningruil

Gebr. Houtman's
Bakkerijen
ZATERDAG a.s.

GOUDSE MOPPEN
Kerkstraat 15 — Zandvoort

volgens

Maand Aug. te huur gevr.
Z1TR., 2 SLAAPK., keuken,
door echtp. met 2 jongens.
Br. no. 3908 bur. Zandv.Crt.

JONG MEISJE
gevraagd

Annex Cabaret „EXTASE"

DAGELIJKS ORKEST |

Charles Prouché

ir

Nederlandse

me^ot/en,

met zang van Gerty Brant .
*

WONINGRUIL.
Vrijstaand huis 5 pers., huur
ƒ 25,— te Zandvoort; ge»
vraagd groter huis, huur
ƒ 40,- tot ƒ 50,-, zonder
medebewoners. Br. ond. no.
3907 bureau Zandv. Crt.

f 0,59

Kop en Schotels

f 1*25

Japans porcclein
Grote sortering LUXE» en
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

HENK

i

100 g ra m
Schouderham
55 et.
Boterhamworst
39 et.
Rpokworst
'. 34 et.
Kip's Leverworst . . . 36 et.
Paardenrookvlees .. . 50 et.
Leverkaas
46 et.
Gebraden gehakt .... 36 et.
Bloedworst"
24 et.
Prima gek. worst, Bacon,
Osse rookvlees, Gcldeise
achterham.

Hogeweg 42, telefoon 2313
l P

In verband met de

F E E S T E L I J K E OPENING
VAN H O T E L B O U W E S
annex Cabaret „EXTASE"
te Zandvoort

LINKSGEWEVEN NYLON
met het speciale
r-e-k-b-a-r-e
boord, in clivers,e
., beenlengten,
echte

H E I D E N (Vrijdagavond)

10 uur
GROOT VUURWERK

BADCOSTUUMS
Wollen „TWEKA" BAD»
COSTUUMS, prima pas»
vorm, effen tinten 11,50
Effen gekleurde
Lastcx DAMESBAD»
COSTUUMS
Gebloemde Lastex DA»

MESBADCOSTUUMS,
frisse kleuren

....'....

Q 75
^"
C 45
*'m*

Q 75
^"

SHAWLS
Georgettc DAMES»
SHAWLS in fijne kleur»
combinaties
2,35,
Lang model
DAMESSHAWLS, mo»
derne strcepdessins . . . .

SPECIALE

PINKSTER
AANBIEDING

1.95
3.90

deze uiterst voordelige kous
met naad aan beide zijden te
te dragen (zwart of effen),
in nieuwe voorjaarstinten, de
grote maten extra lang, van
top tot teen 100% enkalon. Standaard kwaliteit

Prima STANDAARD
NYLONS, in moderne
tinten
-.
Zeer mooie NYLONS,
volledige mindering,
30 den. ..r.
".
Bijzondere aanbieding
NYLONS met donkere
naden
Fijne FNKALONS, met
X)f zonder donkere na*
den
4,65,
LINKSGEWEVEN
KOUSEN met perion
versterkt, extra lang en
soepel

2.95
S.**
3.95
4.25

2.Ï5

ZIJDEN
ONDERGOED
Charmeuse DAMES»
ONDERJURKEN met
O 25
kantgarnering .... 3,95, *~"
Charmeuse DAMES»
ONDERJURKEN, /ware
kwaliteit met satijn en
A 20
kantgarnering
•••
Zeer voordelige nylon
DAMESONDER.I ÜR»
KEN, tantasie»\veefsel,
8.45
met strookje
Mooie charmeuse
JUPON met royale
4.90
kantgarnering
Charmeuse DAMES»
NACHTHEMDEN met
inge/ette mouwtjes en
rijke kantgarnering,
Q 75
maat 42 t/m 48
&•
Wasxijden DAMES»
NACHTHEMDEN met
klepmouwtjes en fijne
"J O 25
kantgarnering
*Ci.
Zeer fijne waszijden
DAMESNACHT»
HEMDEN, apart model, J4 95
m. strook aan onderkant *^"

met losse boord, effen
kleuren en gestreept .
met vaste boord, in
diverse kleuren
.......
DASSEN,
leuke dessins ...... v a

"t"4 25
A*«
*7 95
•* •

r

HANDSCHOENEN
Leuke a jour ZOMER»
HANDSCHOENEN, m
't 15
wit, ecru, grijs en zwart..
•"•«
Ilandgehaakrc DAMES»
HANDSCHOENEN, m
-| 35
mooie mqdetmten, 2,85, •"•
Fijne lederen DAMES»
HANDSCHOENEN
met fijn uitgevoerde
perforatie in aparte tin»
O QK
ten
O«

ZONNESCHERMLINNEN

_

,

2• 90

BARA-LINNEN
140 breed, cliveise kleu»
ren
p.m.
LOPERL1NNEN voor
ligstoelen, mooie streep»
dessin^

C
"•
"d
A"

oor de Pinksterdagen

'

-

4 _

Telef. 2467

f

OVERHEMDEN

NYLONS

i. A, v,1, Mije & Zonen

s*
N
Us

de £eettdog>en en, de v&cantie

Grote Krocht

90 cent per stuk

1

Algehele voetverzorging door
medisch gediplomeerde

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

NYLON A V O N D K O U S
51 gauge, 15 denier, uiterst
fiin dun weefsel / 450

Schoenhandel

Rozijnenbrood

'1
ni

l

Pedicure-salon
^
Bodamèr

SCHÜILENBURG

450

MODELLEN

v

ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

l
't n

„Glamour on the Beach"

f Q gg

f

STEEDS NIEUWE

ALS
RECLAME

Kostverlorenstraat 33
HEEFT U ZELF STOF?
Wij nemen /e gaarne voor U in
bewerking.

I. J. Knotter

voor de Pinksterdagen

voor de middaguren, voor
oppas en telef. A. Schroe»
der, Hogeweg 50 a. Tel. 2600
GARAGE TE HUUR
omg. Kostverlorenstr./Wil»
helminaweg. Br. onder no.
3906 bureau Zandv. Crt.

W. SlootJheer

SNUl'JES.

UW PINKSTER-WEEKEND l

ENKALON WANDELKOUS
51 gauge, 30 denier met een
fijn, doch niet te dun weefsel / 450

ƒ

IL
1 -l
<r;
; 'm

Kerkstraat 15, Zandvoort
ITaltestraat 37 - Tel. 280!

*of c/e

n y l on s
TIJDENS

Alles prima maatwerk

nyiongorens, gew«v«n

t JW~
^i \
ONMISBAAR

15,50

Fijne Vleeswaren Bakkerij Houtman

HOTEL BOUWES

RECLAME PRIJS

Te koop z.g.a.n.
GRASMACHINE.
Brederodestraat 107.

5,90
80 Ct

„DE WAAG"

bekende

TE KOOP: Fastotkeuken;
t-eyser in pr. st. en l paar
Hj-uine -boxcalf hoge dames:
rijlaarzen. Van Stolbergweg
l, telef. 2717.
Winkeljuffrouw (midd.leef»
tijd), vraagt SLAAPKA»
MERTJE m. wasgelegenheid
van l Juni tot 15 Sept. in
Zandvoort of omg.' .Hout»
man, Kcrkstr. 15, tel. 2253.

Bij jonge groente en sla:
Doorr. varkenslapjes p. 500 gr. f 1,30
Sla» of Blinde Vinken 100 gr. ƒ 0,45
Fricandellen
100 gr. ƒ 0,45
Bierstuk Tartare
p. st. ƒ.0,40
NU vet gemest Kalfsvlees
500 gr. ƒ 1,80
Fricandcau
500 gr. ƒ 2,50
Schnitzels, oesters
ƒ 3,—
Schoudercarbonade, varkens., f 1,75
Rib carbonade
ƒ 1,90
Haas carbonade
ƒ 2,10
Kalfs haxe voor soep, ragout of
pasteitjes
p. 100 gr. f 0,17
On/e beroemde Gelard. lever /' 0,<n
Ongelard. lever
ƒ 0,70

HALTESTRAAT 40 - TEL. 2087
Eens klant
blijft klant

Rina and Elaine,
fijne

Grootse Reclame

3,25

Textiel- en Confectie Magazijn

In ons Cabarettprogramma deze week:
Rosita, Baron, VentriloquisUact
Les Cinci, Catchsdancc
Geraffineerd

Kerkstraat 14 » Telefoon 2102

vanaf /' 115,—

65 cent per 250 gram

Te huur gevraagd:
2 paar jonggehuwden zoc»
ken ZOMERHUISJE of l
HAMER m. gebr. v. keuken
\an 19 tot 27 Juli, in Zand»
\oort, Bloemendaal of om»
lieving. Br. m. prijs en inl.
aan H. Meulmeester, Wever»
straat 45, Enschedé.
Te koop: RADIO.
Burg. Engelb.str. 22 achter.

Een prachtige sortering in
E N K A L O N en NYLONKOUSEN,
alleen l c ksus, prima pasvorm, v.a.
Een fijne KRISTALKOUS met fan»
tnsie hiel, 60 gauge
SK1»SOK.1ES m diverse kleuren, v.a.
„VLINDERETTO" WEEKEND»
H E M D E N met patent boord in
alle moderne \veek»cnd kleuren ..

Komt U eens kijken!
't Grootst gesorteerd.
STEEDS DE NIEUWSTE

al eens geprobeerd?
Tevens GEVR. JONGEN
TWEE MAAL PER WEEK van 16»! 7 jaar.
Dame vraagt voor Aug.
brengt de
ccn ZIT»SLAAPKAMER .
Bakkerij Schipper
Zandvoorfse
Courant
(parterre), direct aan zee J al het plaatselijk
nieuws
Haltestraat-23 - Tel. 2150
''degen in pension of hotel
Kr. no. 3902 bur. Zandv.Crt.
Aangeb. bovcnhuis, gelegen
Zcestr., zonzijde, mod. suite,
/ijk. en gr. zold.sl.k. met
\ aste wast. en gr. zold.ruim»
te. Lage huur. Tclcf.
Gevr. vrij huis of bovenhuis,
ï kamers, liefst m. bad, op
üoede stand, omg. station.
Br. no. 3905 bur. Zandv.Crt.

JAPONNEN
reeds vanal f 9,ÏS
SHORTY'S en TOPPERS . . . . vanaf
29,75
SCHATTIGE MEISJES JURKJES v.a.
4,95
PALM BEACH DAMES ROKKEN.. 10,75
'„TWEKA" MEISJES PULLOVERS..
2,95
„TWEKA" DAMES PULLOVERS ..
3,45
„TWEKA" DAMES» en
MEISJES BADPAKKEN .. vanaf
6,95

ALLEEN
VERKOOP
voor
Zandvoort
van de
meest vooraanstaande
fabrikanten
in diverse
artikelen!

SLAGER G AU S

J. Th. KORT

HAARLEM
HEEMSTEDE
ZANDVOORT

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fijnstrijkevtj — Snelle aflevering — KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z ' j. H, G. WEENINK

PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN B O R K U M

Niet 2 recht, 2 averecht,
MAAR UITSLUITEND RECHT!

NU: Dr Gerkesiraat 21
Telef. 2812
Jaren lange "er varing!

Dit bereikt U door te stemmen op

Lijst

EXPORT-TAPIJTEN
Zaterdag verkoop aan
particulieren van export»
tapijten, schitterende
5erz. dessins, tegen on?
gelooflijkc prijzen, b.v.
Wiltons 225x325 slechts
/ 89,50, extra gr. maten
270x360 f 155,-, Mach.
Smyrna's ƒ 98,—, grote
maten ƒ 125,— en-/.. Bc*
zoekt onze toonkamers.
TAPIJTHANDEL

S. SLAGVELD
L. J/v. d. Werff
J. H. van Keulen Sr
J. Kroon
F. V. Redeker
B. Bakker

4 rollen
Vruchtei
Kristal peper munt

„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote

Gertenbachs Drukkerij

Markt, Haarlem.

verzorgt al Uw

DRUKWERK

INKOOP

Telefoon 2135 Achterweg l

Het Wonder van Zandvoort

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
2403 Commandant Brandweer
3043, 3044 Politie

HUIS-, DECORATIE- EN

RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J, v, d, BOS & Zonen

Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

2854

Zeestraat 48 Tel. 2684

met VENETIAANSE GONDELVAART

Beide Pinksterdagen:
DANSORKEST „THE BLUE B1RDS"

van Elisabeth Donye

HOED
werkt daartoe zeker mee.
Pakveldstraat 30 -. Tel. 2739

VERKIEZINGSPRIJSVRAAG
voor iedereen met geldprijzen
te besteden bij de Zandvoortse winkeliers!
EEN PRIJS VAN 10 GULDEN
TWEE PRIJZEN VAN 5 GULDEN
VIER PRIJZEN VAN 2.50 GULDEN
Inzendingen t.e.m. 27 MEI bij het secretariaat van de V.V.D., Boul. Paulus Loot 27

d BW

spj^

De vulpenhouder
zichzelf vult

die

bij het van ouds bekende adres

UW VER
MRÏKfl.

>r2xV

voor slechts f 1,98
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: LIJST 5

/

PRIJZEN •
Nooit was onze collectie Sandalen zó uitgebreid
als dit seizoen.
Bewonder de prachtige modellen in onze etalages
en profiteer van de bijzonder-lage prijzen voor deze
ideale zomerdracht!

IN ÉÉN MAAND
UW RIJBEWIJS A
Autorijschool K. Offenberg

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Kpper f Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 22 t.m. DONDERDAG 2S MEI,
8 \iur

Wij brengen ook
ROBINSON
SANDALEN

Beide Pinksterdagen 4 en 8 uur
Fernandel en Gino Cervi in een film van Julicn
Duvivier

De kleine wereld van

GRIEKSE SANDAAL

In bruin rundbox, met dubbele nemen en rubberzooi.
32-35 7.95
Maten:
28
6.50
36-40 , 8.95
29-31 .. 7.50
41-47 9.95

DONCAMILLÜ
Een film om van minuut tot minuut van te ge=
nieten. Men late zich deze prachtige, diep mensc*
lijkc humor vooral niet ontgaan! (Alle leeftijden)

EIGEN FABRIEK TE WAALWIJK

Grote Houtstraat 29 - Haarlem

Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen,
blauwe, witte en khaki overalls;*Man>
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
ribcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

Telefoon 20085, 'Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons'Huis, Dorpsplein, Tel. 2374
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

BARREVOETSANDAAL
Naturel tuigleder. Leder zool.
Maten :
34-35 . 9.95
31 ..... 7.95
36-40 . 10.95
32-33 . . 8 95
41-47 .11.95

PRES

-Iet schijnt een beetje te staan als je
maar wat tyranniek is aangelegd. Het
*traalt 'op je af, het maakt je tot een
dein martelaresjc, een duldend, ver=
trapt wezentje in het verborgene.
Nou, verborgen, dat schikt meestal
nog wel. Zo in een vertrouwelijk ge»
sprek komt het zure bier nogal eens
loven.
„O nee zeg, daar hoef ik hij Jan
liet mee aan te komen. Stel je voor,
worteltjes, ik geloof dat ik ze op
staande voet naar mijn hoofd zou
rijgen. Het is reuze jammer, ik vind
/e /elf heerlijk, maar ik mag ze niet
eens van Jan op tafel zetten, hij walgt
al van <de lucht alleen zegt hij. Trou=
wens, een uitje in het gehakt ben ik
ook zo dol op maar geen kans hoor".
Zo wordt Jan eventjes gekraakt,
ïn Piet, die pertinent weigert op een
andere stoel dan de zijne te gaan -/it=
:en. En 'Henk, die persé het eerst het
avondblad wil lezen en woedend
wordt als de kinderen vóór zijn thuis»
<omst de krant al uit elkaar geplukt
icbbcn om de kinclcrstrip te lezen.
En Kees, die het recht opeist om
onder absolute stilte naar de nicuw^
berichten te luisteren. Stel je voor
laatst gaf hij kleine Hcnkie zomaar
een draai om zijn oren toen die /.ijn
nieuwe te'ttertjc wilde proberen.
En. vergeet Gerard niet die er op
staat dat zijn boordjes gesteven \vor=
Jen.
Het staat toch zo heerlijk interes*
sant te kunnen /eggen: „Dat xou
mijn man heslist niet dulden hoor".
- „Gunst, ik denk dat hij het huis
uit zou lopen als ik zo iets deed'*.
„O, als die man kwaad wordt zou
hij een ongeluk begaan".
„Afdrogen? Karel?, kind je kunt
eerder proberen een aap te laten biU
jartcn dan dat je Karel er toe kan
brengen of te drogen".
En zo maar door.
De mannen, de tyrannen, de dwin»
gelands, de driftkoppen, en wij de
machte geduldige lijdzame vrouwen
Dat Jan nooit gebakken school
krijgt terwijl hij daar zo dol op is.
dat Piet in zijn vrije tijd het hclo
huis v hecft behangen en geschilderd,
dat Henk vaak zijn eigen overhemd
moet strijken, dat Kees zijn loon*
zakje dichtgenict overdraagt, dat Ka=
rel 's nachts de baby de fles geeft,
dat doet niets ter zake, het blijven
bazen alle mannen.
Die worteltjes en dat avondblad
en die stijve boordjes, daar kunnen
/e zeldzaam onhebbelijk in zijn. Ik
kan ze geen ongelijk geven.
NEEL.

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360

Haltestraat 12

De blitztank

TYRANNIE

Koopt uw Bedrijfskleding

31 fti r KRO ^

F, v. Herwijnen

fünstrykerö, J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertcnbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47
SiyterU Lefferts, Zeestraat 44

~£

^Fa van Staveren
DAMES, met Pinksteren
wilt U er toch ook goed
gekleed uitzien?

Nu ook in Nederland en in
ZANDVOORT bij
Kantoorboekhandel

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasserij „Hollandia",

2975

op uw ontbijttafel.
Bij de koffie ons
PRIMA GEBAK

H alt est raaf 35 - Telef. 2131

2262 Informatiebureau Vreemdelin-

2424

een heerlijk
KRENTENBROOD

sprookjes
vuurwerk

Sportte ,Zandvoortf

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la

2135

Voor de Pinksterdagen

Brillant

DAMESPANTALONS,
SHORTS in diverse kleuren,
3/4 PANTALONS,
WOLLEN VESTEN,
SPORTSOK.TES, SWEATERS,
POPELTNE BLOUSES ƒ 3,95

2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
2345 Gem. Secretarie

2560

2e PINKSTERDAG 25 MEI
22 uur

damesjumpers

De goedkoopste zaak
Koppen zonder schotel
ƒ 0,33
Kop en schotels
v.a. ƒ 0,55
Borden
v.a. ƒ 0,39
Soepkoppen op schotel
ƒ 1,10
Theepotten
v.a. ƒ 1,45
Melkbekers
v.a. ƒ 0,30
Borrelglaasjes
v.a. ƒ 0,15
Bierglazen
v.a. ƒ 0,15
Wij hebben te veel om op te noemen
ZIET ONZE 4 ETALAGE'S
SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

Belangrijke

SANTPOORT, t.o. Ruïne van Brederode

Enorme collectie
sportieve

antiquiteiten

Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor»
« crpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

N a t u u r b a d Velserend

DEGRUYTER
Magazijn

van

.

Deze aanbieding is slechts
geldig t/m Dinsdag a.s.

de,

BARREVOETSANDAAL

Naturel tuigleder.
Mei leder zool.

Maten:
31 ... 7.95
32-33 .. 8.95 l 36-40 .. 10.95
S4.-35..995 j 41-47.. 11.93
IDEM, m bruin rundbox,
leer gevoerd, leder zool
1 GULDEN HOGER

AMSTERDAM - ZAANDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

ZONDAGMIDDAG 24 en MAANDAG»
MIDDAG 25 Mei (Beide Pinksterdagen)
Aanvang 2 UUR!! 2 speciale matinee's
..- •
\Vij presenteren U Bud Abbott en Lou Coslello in

„Leve de Samba"
A en C in. nieuwe dwaze avonturen in Mexico!
Toegang alle leeftijden.

54e Jaargang no. 40 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Opgericht 1900

ZAN

Redactie: E. Leef lang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
Us de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

VERKLARING
van de wethouders

DINSDAG 26 MEI 1953

RTSE

voor Z-ANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Schoolverkeersexamen

Twee verkiezingsvergaderingen

Het jaarlijkse Schoolverkeersexamen
is vastgesteld op Vrijdag 29 Mei a.s.,
uitgaande van de onderwijsverkecrs*
]
P.v.d.A.
"
Toch Vuurwerk!
commissie onder auspiciën van de
Er
bestond
volgens
de
heer
G. J.
Verenigingen voor Veilig Verkeer.
Mijnheer de Redacteur,
Sterrenburg Vrijdagavond veel con*
Naar aanleiding van Uw stukje
currentie voor het houden van een
\
over de houding van de Wcthoxideis Vlettenwedstrijden
verkiezingsvcrgadering, namelijk het
ten aanzien van het vuurwerk van Het bestuur van de Zandvoortse Red*
Vrijdag j.l. in Uw blad van diezelfde dingsbrigade besloot in het kader van mooie weer, een l V.V.D.*vergadering
dag /ouden wij gnaag 't volgende de Sportweek te Amsterdam op en het vuurwerk,| maar juist om deze
willen opmerken in de hoop dat U Maandag l en Dinsdag 2 Juni mat redenen was hij.i verheugd over de
het in Uw blad wilt opnemen:
twee dames: en drie herenploe^en goede opkomst in „Ons Huis".
Bij de pogingen van de heer Bou* deel te nemen aan de vlettenwed.strij*
De spreker van" deze avond, Dr A.
wcs in 1948*1949 om te komen tot den.
van Biemen, zeide tot de conclusie
het stichten van een vacantiekamp,
Het programma is als volgt:
werd hij van officiële zijde tegenge* Maandag l Juni: Dames l tegen gekomen te zijn, dat de politiek in
de huiskamer van man tegen man
werkt en het was toentertijd in ge»
KNSM l, Marva's en Verplccgst. 1. meer besproken wordt en tot betere
meentelijke kring bekend, dat als de
Heren l tegen TOKM 3, M.K.A. 3 resultaten leidt dan in vergadering,
heer rBouwes zijn dienst had gedaan
welke in het algemeen meer door
bij de voorbereidingen van het va*1 en Oranje Nassau 4.
cantiekamp men hem zou laten „vals Dinsdag 2 Juni: Dames 2 tegen Oce* geestverwanten worden bezocht.
Over de vraag'„Kan een Christen
aan en Verpleegsters 2.
"len".
Heren 2 tegen VBS 2, TOKM 4 en socialist zijn" is al geen discussie
De beide Wethouders echter hebben
meer mogelijk, daar vaststaat dat een
Oranje Nassau 1.
de heer Bouwcs steeds volkomen eer*
gehouden is aan politiek te
lijk beliandeld en hem altijd gezegd Het programma van de derde horen* Christen
doen. Dit ondermaanse moet toch ge*
waar hij wel en waar hij geen kan, ploeg is nog niet bekend.^
worden ter ere van God. Zijn
had '/ijn plannen door te voeren, ook
De damesploeg werd vorig jaar de hciligd
wil
dient
realiteit te worden omgc*
voor 't hotel.
bekerhouder. De finales hebben op zet, moet ingestalte
krijgen. Het gaat
Zelfs op een Zondag gedurende de Vrijdag 5 Juni plaats.
God om een gerechtvaardigde samen*
autoraces op het circuit werden voor;
levinjj, welke men niet 'bereikt mst
stellen van de heer Bouwes ontvaiv
vrome praatjes. Elk mens heeft recht
gen en medewerking door de wet* 9 geslaagden
op leven, derhalve ook recht op ar*
houders toegezegd.
bij E.H.B.O.-examens
beid om in leven te blijven.
Dat de heer Bouwes tijdens de
Hoewel men in de Bijbel hierover
opening van 't hotel en bij 't geven Donderdagavond werd de E.H.B.O.*
van een diner voor de autoriteiten] cursus, georganiseerd door het Rode
de wethouders negeerde is zijn goed Kruis in samenwerking met de Zand*
recht. Dat de heer Bouwes daarnaast voortse Reddingsbrigade, besloten
Bouw van
npgmaals de wethouders passeerde met het afnemen van een examen
bij het aanvragen van een vergun* door Dr Segaar uit Haarlem.
Bejaardentehuis
ning voor het geven van een vuur»
Twee van de elf deelnemers moes*
werk werd hem echter niet vcroor* ten worden afgewezen. De geslaag*
Het staat .thans vasl, dat de
loofd.
den zijn: Mevr. C. Castien*Poots,
bouw van een- tehuis voor be*
Op het allerlaatste nippertje kwam Mej. A. de Vries en de heren B. S.
jaarden doorgaat, alsmede de
hij tot de ontdekking, dat Zandvoort Adelman, J. J. Zijp, J. van der Werff,
bouw van 48 woningen voor
bestuurd wordt door een College van C. Hogen Esch, J. H. Triebels, C.
ouden van dagen. Er moesten
Burgemeester en Wethouders.
Kruyf en A. J. R. Sauveplanne.
vele moeilijkheden overwonnen
De weigering was een protest tegen
Na afloop reikte de heer Adelman
worden, maar nu deze geregeld
de gang van zaken.
namens de cursisten aan Dr B. Ent*
zijn is de verwachting, dat met
Dat de wethouders zo'n hoge prijs zinger, alsmede aan zijn assistent, de
de werkzaamheden in Juli oj
stellen op een diner, Mijnheer de Re* heer A. Loos, een boek uit, terwijl
Augustus zal worden begonnen,
dacteur, U kunt er van op aan, ze Mevr. Loos met een plant werd ver*
gewettigd.
vinden diners eerder een last dan een rast.'
lust. Toen echter bleek dat verschil*
lende winkeliers inkopen hadden 2e*
daaii voor die Vrijdagavond en dus
't gelag zouden'moeten betalen, heb*
ben de Wethouders alsnog medcwer*
"king verleend. Het protest had zijn
werking toen gedaan.
U dankend, Mijnheer de Redacteur,
(Uw laatste kans.)
voor de plaatsing.
S. SLAGVELD.
Morgen gaan wc weer naar de stem*
Doordat mijn programma is afge*
A. KERKMAN.
bus. Ik veronderstel dat er op 't wezen, kan ik dus in feite niet mee*
ogenblik een aantal mensen behoor* doen met de verkiezingen van mor*
lijk de zenuwen heeft. In de eerste gen, maar — zoals ik al gezegd heb
plaats zij, die morgen de rode stip* — achter de schermen kan ik nog
pen voor hun naam krijgen en dan een boel doen. Ik zal U er tóch deel*
Vier jongens gered
natuurlijk de lieden, die het rode pot* genoot van maken en dan moet U
c.
mogen (moeten) hanteren. Voor maar es zeggen of ik over zes jaar
Het was even voor drieën op Tweede lood
categorieën wordt een stevige niet een vlotte kans maak. (Acii, ik
Pinks'terdag toen men in de reddings* beide
dosis verantwoordelijkheidsbesef en heb alles ook helemaal verkeerd aan*
post Piet Oud bemerkte, dat een rub* koelbloedigheid gevraagd.
gepakt. Ik had het programma eerst
berboot ongeveer 5 km ver op zee
moet mij één dim; van 't hart. aan U moeten kenbaar maken
ronddreef, zonder dat er personen in Ik Nu
ben in principe een tegenstander Dan had de burgemeester mij niet
de nabijheid waren. Onmiddellijk
het vechten voor eigen standje, van de trappen durvon laten smij*
stapten xes leden van de Zandvoort* van
in dit bijzondere geval wil ik ten.) U moet dus nu cm principe*
se Reddingsbrigade in een vlet, doch maar
een uitzondering maken. 'De goêsge* besluit nemen en symbolisch op mij
het duurde bijna 25 minuten voordat mecnte dreigt zich nu te verliezen in
men het rubbervlot — dat bijna in de een chaos van zeven lijsten, zeven
vaargeul was terechtgekomen — be* programma's, zeven maal zeven leu*
reikte. Onderwijl had men bij de post
zeven critieken (op zes andere)
Ernst Brokmeier de verrichtingen van zcn,
enz.
Hier
iemand voorlichtend,
de rubberboot ook gevolgd en bijna inlichtend, moet
oplichtend
bijlichtend
gelijktijdig trok men eveneens te werken. In het belangen van
hulp. Het bleek, dat vier Amster* raad ik iedereen aan op mij temezelf
stem*
damse knapen van 16 en 17 jaar van men. Het hoge woord is er uit.
Ik
de kust waren weggedreven, intussen neem
deel aan de politieke strijd
hun peddels verloren hadden en met in onsdusgoede
dorp. Ja, achter de
geen mogelijkheid kans hadden ge* schermen — helaas.
zien teru'g te keren, hoewel /ij tel*
propaganda*commissie heeft
kens probeerden zwemmende naar de meMijn
in de steek gelaten. Ik had 't al
kant te komen. De eerste vlet nam zo aardig
voor elkaar: Ik had kwast
de vier knapen aan boord en kon
plakpot, spijkers en borden, maar
even later twee jongens aan de twee* en
die aarts*bedriegcrs vertelden
de overleveren. Met de rubberboot toen
dat ik ook een bord voor m'n kop
op sleeptouw werd de terugreis on* had,
begon de zaak al zo'n beetje in
dernomen. Men had ruim drie kwar*
te vallen. Dat kwam toen ze
tier nodig om het strand te bereiken duigen
hoorden dat ik mijn program had
Met een ernstige reprimande konden aangeboden
de burgemeester en
de knapen hun kleding «aan opzoe* daarbij door aan
Arend van Duijn van
ken.
het Raadhuis was ge* Ik nam een ongemakkelijke houding
Des morgens waren twee zwem* de trappen(Ikvanmoet
eerlijkheidshalve
aan.
mcrs met de stroom mee aan het smeten.
dat Arend in opdracht han=
zwemmen. Ook zij zagen geen kans zeggen
delde,
hetgeen
echter
de
geestelijke
meer om terug te keren. Gelukkig
physieke smart niet verkleinde.)
was de vlet van de brigade vlak in en
propaganda*commissie viel uit* stemmen. Heus, daar doet U goed
de buurt en de twee waaghalzen wa* Mijn
toen ik met wonden overdekt aan. 't Is trouwens de enige en laat*
ren blij op deze manier de kant te een,
troost kwam zoeken bij de leuzen* ste kans om voor goed uit de knoei
kunnen bereiken.
De heren behandelden mij te komen. Kijk maar es wat ik alle*
Een pluim echter op de hoed van plakkers.
gemeen. Ik moest maar zien wat er maal wil:
de leden van de brigade voor hun van
mij zou worden. (En ik kón haast
Punt 1. Bartje ijvert voor een ver*
activiteit en hulpvaardigheid.
niet zien van de builen op mijn ge* enigd Zandvoort. Voor eens en al*
laat).
tijd moet afgerekend worden met de
Laat ik vooral niet vergeten te ver* angst voor annexatie. Bentveld móet
Circuit klaar
melden dat ik ook een morele op* behouden blijven. Anders rusten wii
stopper kreeg van de Tekenaar, die
partisanen uit en dan is Bloe*
Op Maandag 18 Mei werd aangevan* de schaamteloosheid heeft gehad mij onze
mendaal nog niet jarig.
gen met het leggen van de nieuwe in een buitengewoon ongemakkelijke
Punt 2. Bartje is een programma.
jslijtlaag op het circuit van 'Zand* houding op de trappen van het Raad* Men
late zich geen knollen voor ei*
huis
voor
te
stellen.
Tja
zo
is
't
voort. Donderdag werd om 12 uur de wel ongeveer gegaan, maar dat die troenen verkopen. Alleen het pro*
laatste hand hieraan gelegd. Daar het afschuwelijke man die situatie zo jframma van Bartje is goed. Omdat
wegdek nog tven rust zal moeten breed*uit moest tekenen, neem ik hij 't zelf is.
Punt 3. Méér badhuizen, méér
hebben alvorens het bereden mag hem hoogst kwalijk.
Tussen de stuntelige penne*streken caravan*camps, méér arbeidsuren,
worden, wordt het circuit pas van* druipt
het van leedvermaak. En dat méér wethouders, méér raadsleden,
daag, Dinsdag 26 Mei voor bezoekers bedroeft mij. Kunt U zich dat voor* méér vrijheid, méér 'Migs.
opengesteld.
stellen?
Punt 4. Zandvoort moet een Lucht*

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post f G,—. Buitenland f 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
dan moeten zij voor hun pensioen
gaan sparen, want ook deze materie
is niet geregeld.
De Partij van de Arbeid wil /ich
volledig in/ettcn om het maatschap*
pclijk onrecht uit de wereld te hel*
pen. Spreker wekte een ieder op om
de/e reden op de P:irtij van de A i *
beid te stemmen.
J.G.H. •

niets zal aantreffen verdedigen be*
paalde keikelijke kringen in het bij*
zonder het recht op eigendom en be*
/it, maar men vergeet dat de aarde
van God is en de mens maar een tij*
dclijk bezitter. De rijkdom dient /o
eerlijk mogelijk verdeeld te worden,
hetgeen niet betekent dat een ieder
V.V.D.
b.v. een gelijk loon moet hebben.
Voor tic oorlog zaten de boeren, Onder voor/itterschap van cle heer
landarbeiders en cle ongeschoolden in C. Jung belegde de afdeling Zand*
het hoekje van de verdrukking, maar voort van de Volkspartij voor Vrij*
de na de oorlog is dit mede onder
leiding van Mansholt en Drces wel hcid en Democratie Vrijdagavond in
veranderd. Thans verkeren de mid* hotel Keur een verkiezings*propagan*
dengroepcn in nood en zullen daaruit dashijecnkomst. Sprekers op de/e
/o snel mogelijk geholpen worden. De avond waren: de heer J. G. A. Cor*
Partij van de Arbeid heeft zich hier*
voor ingezet, want deze groep werkt nelissen, lid van de Prov. Staten v.m
niet alleen voor de arbeiders, doch Noordholland en Tweede Kamerlid,
alsmede de heer G. Ta t es, lid van de
voor de gehele bevolking.
Voorts is het noodzakelijk dat de Raad der Gemeente Zandvoort.
cultuurpolitiek geactiveerd wordt.
De heer Tates zette in een bondig
\\aarbij overheidssteun niet mag ont*
breken. In dit opzicht kunnen de ge* betoog het werk van de V.V.D. in de
mcentcradcn veel _en goed werk ver* Gemeenteraad uiteen en had critick
richten, omdat plaatselijk deze aan* op de suggestie van een der partijen,
gelegenheid beter bekeken kan wor* welke deelnemen aan de a.s. gemeen*
den worden. Grote aandacht zal be* teraadsverkiezingen, als zou Zand*
stecd moeten worden aan het onder* voort slechts bestuurd kunnen wor*
wijs, vrije tijdsbesteding c n - s p o i t . den door hen, die hier „geboren en
getogen" zijn. De heer Tatcs sprak
maar voor de gehele bevolking.
het als zijn overtuiging uit dat der*
Tenslotte ging spreker nog uitvoc* gelijke eenzijdige partijen nooit dat
rig in op het probleem van betaling kunnen bereiken, wat een partij, wel*
voor het geven van onderwijs. In ke vertegenwoordigd is in hogere be*
Frankrijk, Engeland of Duitsland is stuursorgancn, wel kan bereiken. Een
van dit probleem al geen sprake plaatselijke groepering kan geen ga*
meer, omdat elk onderwijs door de rantie geven voor een doeltreffend
staat wordt bekostigd. En zou in deze bestuursbeleid, omdat zij vlees noch
landen het vcrantwoordclijkheiclsgc* vis is.
voel van de ouders minder zijn dan in
Dat de partij van het Alg. Zandv.
Nederland?
Belang
zich niet had ontzien een
Het moet niet zo zijn dat slecht^ semi*otficicle
instelling als Touring
1% van een groep van 43% NcJer* Zandvoort, welke niet aan politiek
landers de universiteiten kan bezoe* doet, als doelwit voor een felle aan*
ken. Dit is geen rechtvaardigheid \al te gebruiken, achtte spr. hoogst
maar een maatschappelijk onrecht. bedenkelijk.
Er /ijn artsen, die na hun studie een
De heer Tatcs"zeide dat zij, die de
schuld — als gevolg \ a n de z.g. ren* Volkspartij
Vrijheid en Demo*
teloxe voorschotten — van ƒ 15,000 cratic kiezen,voor
bewust'hun stem uit*
aan het lijk moeten terugbetalen brengen en mede
verantwoordelijk
Zijn zij daarna van de/e schuld af. zijn voor het gemeentebeleid in de
komende periode^-sSpreker xeide te
nullen voortgaan x>r>- de weg, die hij
heeft ingeslagen iri cle 'gemeenteraad,
macht hebben. Valt wat mee te ver* /o het kiezerscorps' hem weer ver*
dienen. Dan laten we Blocmendaal trouwen geeft. Hij zal blijven pleiten
ƒ 100000 betalen voor iedere straal* voor het particulier initiatief, vooral
jager, die van ons naar het Acrdcn* in de woningbouw.
houtsc wordt overgevlogen.
Als een typerend staaltje van het
Punt 5. Bartje is sterk voor onder* kapot maken van het particulier ini*
tiatief noemde spr. de kwestie met
wijzers*vernieuwing.
caravancamp aan de Verl. Halte*
Punt 6. Er worde gestreefd naar het
Er moest een Politievcrordc*
een welvarend, rechtschapen, smake* straat.
gehanteerd worden om het Ge*
lijk en «eordend (als 't kan) Zand* ning
meentelijk caravan*camp te vrijwa*
voort.
ren van concurrentie, hoewel aanvan*
Punt 7. Er moet zo spo'edig moge* kelijk toegezegd was, dat de verorde*
lijk een vrije academie voor kleuters ning „soepel" toegepast zou worden
komen. Dit is de eeuw van de kleu*
De heer Cornelissen, welke onmid*
ter.
dellijk na de rede van de heer Tatcs
Punt S. In Zandvoort mag een ge* het woord voerde, belichtte meer spe*
mccntespomp niet ontbreken. Zand* ciaal het werk van de V.V.D op het
voort is de zwaarst*getroffen bad* gebied van de middenstands*zakcn.
plaats van 'Nederland en zijn weder* Ook hier geldt het: De beste waar*
opbouw zal door de aanwezigheid van borg voor een juist beleid — ook
een pomp ongehoord worden gesti* voor de middenstanders — de p a r t i j
welke zich niet blindstaart op een
muleerd.
enkele groep van de bevolking.
Punt 9. Het stichten van Duitse,
Spr. had critiek op de P.v.d.A.
Belgische en Engelse kolonies worde welke /ich opwerpt — zo zeide hij —
bevorderd. Men'late het echter niet de middenstanders te verdedigen, ter-tot officiële minderheden komen.Daar wijl deze partij in wezen in niets ver*
komt bonje van.
schilt van de oude S.D.A.P., die al*
Punt 9a. Bonje, in welke vorm ook, lerminst de middenstand als voor*
werp van haar strijdbare verdediging
is uit den bo/c.
Punt 10. Méér circuits, méér ho* maakte!
Spr. vroeg de aanwezigen, in eigen
tcls, méér riolen, méér hekken, méér kring
en daarbuiten propaganda te
agenten, méér tapvergunningcn.
maken voor de gedachte, welke de
Punt 11. De linker hand weet niet V.V.D. in haar program ontvouwt:
wat de rechter doet. Steek 'm echter een krachtig bestuursbeleid voor al*
bij voorkeur in eigen boezem.
len.
H.W.
Punt 12. Bartje onderschrijft alle
belangen. Vooral z'n eigenbelang,
Directeur circuit
Punt 13. De grootste omzichtig*
heid worde betracht met de bouw van naar Finland
nieuwe objecten. De brandweerkazer* Op Dinsdag 26 Mei a.s. vertrekt de
ne werd ook niet op één dag ge* Directeur van het Circuit van Zand*
bouwd.
voort, de heer J. B. Th. iHugcnholtz
Punt 14. Het vliegeren moet ge* voor enige dagen naar Finland ten*
rcglemciiteerd worden, net als het einde daar de Automobielclub van
hazardspel. (als er hier een casino advies te dienen bij de uitbreiding en
verbetering van het Elaintarhanajo
xou komen.)
DjurgardsloppetsCircuit. Dit 2 km*
Punt 15. Een casino als bedoeld lange
zal waarschijnlijk
in punt 14, kan gebouwd worden, tot 2'/j wegcircuit
verlengd \yorden. Het be*
mits alle deelnemers aan de roulette zoek datkm
oorspronkelijk in December
zich psychologisch laten testen. Een
plaatsvinden werd tengevolge van
efficicncy*rapport worde iedere week zou
zware sneeuwval op het terrein, wel*
uitgebracht.
kc sneeuw eerst einde April vcrdwe*
Punt 16. De burgemeester moet ncn was, uitgesteld.
een ambtsketen van imitatie*paarlcn
gaan dragen. Tenslotte is Zandvoort Uitstapje
de zwaarst getroffen badplaats in
De speeltuinvereniging Kindervrcugd
Nederland.
op Zondag 28 Juni a.s.
Punt 17. Lintbebouwing moet ge* organiseert
uitstapje naar de miniatuurstad
stimuleerd worden. De strandpach* een
„Madurodam" bij Den Haag en het
ters passen dit systeem al toe.
Ik heb nog veel meer punten op Dierenpark te Wassenaar.
mijn program, maar Us de Jong had
niet meer ruimte. Maar in gemoede: Kernbij eenkomst
iVindt U nou, dat een man, met zo'n In verband met het komende strand*
programma van de trappen behoort werk zijn de leden-van de Zandvoort*
te worden gegooid?
se Reddingsbrigade voor een bespre*
king bijeen geroepen op Vrijdag 29
BARTJE.
Mei in hotel Keur.
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FAMILIEBERICHTEN
Algemene kennisgeving.
Heden overleed tot onze diepe
droefheid, in het Diaconessen*
huis te 'Haarlem, onze lieve Va»
der. Behuwd», Pleeg», Groot»
en Overgrootvader, de heer
GJJSBERT KEUR
in de ouderdom van ruim 78
jaar.
Zandvoort:
E. Keur.
A. Keur»Kopcr
C. van der Werff»Keur
D. van der Werff
A. Keur
A. Keur»Paap
G. Keur
J. Keur»Komlóssy
Br. Borneo:
P. Keur
F. E. KeursGropp
Hilversum:
K. E. J. SchroeclersKeur
J. Schroeder
Zandvoort:
O. Komlóssy
A. C. D. Komlóssy
sSteenman
Kleinkinderen en
Achterkleinkind
Zandvoort, 26 Mei 1953
Condol.adres: v. Ostadestr.22a
De begrafenis zal plaatsvinden
op Donderdag 28 Mei 1953 om
3.30 uur op de Algemene Be»
graafplaats te Zandvoort. Ver»
trek v. Ostadestraat 22 om 3.15
uur.

Gevestigd te Haarlem GBViR. zo spoedig mogelijk

G. den Otter

Chirurg
Spreekuur, v. Ziekenf.pat.:
Di. Do. Za. v. 9»10 u. in het
Diacones'senhuis.
Gevr.:
•HUL'P i.d. HUISHOUDING
voor de ochtenduren voor
Juni en Juli. Br. no. 4002
bur. Zandv. Crt.
Gevr. WERKSTER voor 2
maal IVs uur per week v.
5.30 tot "7 u. Bij voorkeur
Maandag» en Donderdag»
avond v.h. schoonh. v. en»
kele kamers. Te melden:
Woensdag 27 Mei van 4.30»
5.30 u. Thorbeckestraat 16.
Gevr.: MEISJE v. halve
dagen. Aanm. v. 7»8 u. n.m.
bij Waslander, Boul. Paulus
Loot 73, Zandvoort.
Te koop gevr. WIEG met
bedje. Br. no. 4001 bur. v.d.
Zandv. Crt, Achterweg 1.
J U F F R O U W , wonende
te Zandvoort, b.z.a. voor di»
reet voor namiddag en/of
vroegavonduren, liefst voor
Horeca»bedrijf. Br. ond. nr.
4003 bur. v.d. Zandv. Crt.,
Achterweg l

JONGEN, circa 15 jaar bij
C. van Roon, Stationsstr. 6

Donderdagmiddag

PROTEST ANTEN l
VERSPILT GEEN STEM!

na 3 uur wegens sterfgeval
GESLOTEN
Firma VAM DER WERFF,
Van Ostadesttaat 22.
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
'heeff succes!

SAMEN STERK!

LIJST VIER

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Vrijdag 29 Mei S uur
Rotterdams Toneel

Schoppenvrouw
Za. 30 en Zo. 31 Mei 8 u.
Amat. Toneelgez.

JE KUNT NOOIT
WETEN

Hoewel TATES niet OUD is,
Wat beslist toch geen fout is,
Weet, wat OUD voor de STAAT is
TATES voor onze RAAD is
Dus zij ieder's leuze:
LIJST VIJF is mijn keuze
(Hulpbehoevenden worden gaarne per
auto naar het Stemlokaal gebracht.
Aanvragen hiervoor bij Ernst Keur,
Kerkstraat 27, telefoon 2537).

Pr.: ƒ \? tot ƒ 4,» (al.
inb.) Voorverk. op speel»"
dag en 2 dg. erv. v. 10»3.
Tel. na. 12 u. Coupons
geld. Laatste coupon»
voorstellingen.

O.S.S. AFD. VOLLEYBAL.
Op Maandag l Juni a.s. zullen in het
gymnastieklokaal van de Wilhelmina
school vanaf 8.30 uur vriendschappe»
lijke volleybalwedstrijden zowel voor
dames als voor heren plaatsvinden te»
ren Rapiditas uit Haarlem.
Ter voorbereiding hiervan zal op
Woensdag 27 Mei a.s. vanaf 8.30 uur
de training gehouden worden en de
teams worden samengesteld.

Kiezers, stemt op Lijst 6
KIEST: de,man, die getoond heeft een waardig lid Uwer gemeen»
teraad te zijn.
KIEST: de Zandvoorter, die een open oog heeft voor de belangen
van Zandvoorters en forensen, voor het welzijn van strandpach»
ters en neringdoenden.
KIEST: de man, die zonder partijgecst, zonder aanzien des per»
soons handelt.
KIEST: de vertegenwoordiger, die tegenstander is van geldverspil»
linq, doch voorstander van democratische beginselen.
KIEST DAAROM:

Sport

Sm

SLAGVELD

POSTDUIVENSPORT
Thans zittend WETHOUDER
P.V. Pleines hield op Zondag 24 Mei
voor de Prot.-Chr. Partij
ZANDVOORTSE HOCKEYCLUB. een wedvlucht vanaf Pont St Muxen»
cc.
Om
7
uur
gelost,
arriveerde
de
Het derde elftal gepromoveerd naar eerste vogel om 13 u. 19 min. 41 sec.
de 3e klasse K.N.H.B.
H. Lansdorp l, 8, 10, 17, 25, 28; B.
Het 3c elftal speelde 2e Pinkster» Lukassen 2, 4, 24; C. Visser 3; A.
dag zijn laatste Promotiewedstrijd te» Molenaar 5, 23; G. Driehuizen 6;
gen SISEO l te Leiden, en won deze H. Bartens 7, 12; A. Paap 9; P. Pe»
ters 11, 13, 29, 33, 35; C. Koper 14; VUURWERK >
Kinderen speelden
\vedstrijd met 2»3.
Reeds spoedig na de beginbully V. C. de Munck 15; P. Koper 16, 32; besloot openingsplechtigheid
„Opstand in Poppenland"
wist Zandvoort de leiding te nemen C. K. Drayer 18, 34, 36; J. Koning 19,
door een doelpunt van J. Lanting. Na 21, 26; IJ.'van 't Hert 20, 31; W. Ko» van nieuw hotel
Respect moet men hebben voor
ongeveer 15 minuten spelen maakte ning 22, 27, 30.
Ter afsluiting van de openings=festi= de prestaties en moed van mevr. J.
Siseo gelijk en wist nog geen halve
viteiten was voor' Vrijdagavond een van Duijn»Schilpzand, die met een
minuut later de leiding te veroveren.
vuurwerk vastgesteld, dat na moeilijk» twintigtal kinderen van de speeltuin»
2»1, met welke stand de rust inging. UITVOERING
heden met het college van B. en "W. vereniging „Kindervreugd" 'n s'prook»
Ongeveer 20 minuten na de rust
tenslotte toch doorging.
je is gaan instuderen. De moeilijk»
door
pianoleerlingen
wist Zandvoort door J. Schaap uit
Het was een lauwe, bij uitstek ge» heden werden steeds groter, daar de
een scrimmage voor het
doel
van
Aad
Plas
schikte avond om een fiks aantal kinderen plotseling van de repetitie?
gelijk te maken en enige minuten
op .ZATERDAG 30 MEI 1953 vuurwerkliefhebbers naar de bad» wegbleven, zodat dan weer andere
voor tijd wist T. Verhagen uit een
plaats" te trekken. Het aantal toe» kinderen aangetrokken moesten wor»
's middags half drie
feilloos
ingeslagen
strafhoekslag
in HOTEL KEUR, Zeestraat. schouwers dat weliswaar wel enige den.
Zandvoort de leiding en tevens de
Juist om deze reden moet men be»
Promotie naar de 3e klasse te be/.or» Uitgevoerd wordt o.m. Pianoconcert duizenden beliep, viel echter toch wat wondering
hebben voor 't gebodene.
v. Dittersdorf met begeleiding
van tegen.
'ge
gen. Proficiat, heren!
Het gebruikelijke assortiment van .1.1. Zaterdagmiddag weid dan opge»
TIoegang vrij.
Heren l en het Jeugdelftal namen strijkorkest.
pyrotechnische snufjes was wederom voerd het sprookje „Opstand in Pop»
deel aan een door Strawberries uit
aanwezig: de bekende vuurpijlen met penland" op het toneel van het Pa»
Velsen georganiseerd Internationaal
vonkenregens, waardoor de gerouti» tronaatsgebouw, bijgewoond door on»
MELKERIJ
Pinkstertournooi.
neerde vuurwerkbezoeker zich uiter» geveer 200 kinderen en 6(zcs!) ouders
Zandvoort wist in dit sterk bezette
aard niet meer laat imponeren, maar Geconstateerd moet dus worden, dal
tournooi de 2e plaats te be/etten.
verder ook enige grappige stukken als zelfs de ouders van de toneelspeler»
Het Jeugdelftal wist na een span»
een met vlaggetje's zwaaiend boeren» t j es geen interesse hadden voor d:
nende wedstrijd eveneens de tweedeechtpaar, draaiende zonnen, verblin» verrichtingen van hun kinderen,-Een
plaats te bereiken, door een 2=1 over»
dende lichtfonteinen enz.
treurig feit!
winning op Strawberries, met een ge»
(ook Bulgaarse)
Verdwaalde 'stukken vuur beland»
Het sprookje van Rosita Peters
lijk aantal punten als no l Alliance Heerlijk, verfrissend en last not least den soms in het publiek, maar het werd vrij vlot opgevoerd, natuurlijk
doch het doelgemiddelde wees hen gezond
liep goed af.
wel eens met enkele haperingen, doch
de tweede plaats toe.
Hét vuurwerk werd besloten met
ieder geval aanvaardbaar. En toch
HOGEWEG 29 ~ TELEFOON 2464 een grote op de, golven staande B in
. Een mooi resultaat.
vraag ik mij af of de opvoering voor
(van Bouwes) die omwenteld en om» kinderen als toeschouwers wel span»
straald door allerlei vurige producten ncnd genoeg was. Beter was het mis»
voor een inslaande apotheose moes» schien geweest de opvoering voor de
ten zorgdragen. Het publiek klapte ouders te geven, maar ja, ook deze
Vandaag tot en met 24 uur
dan ook. '
lieten verstek gaan en het blijft de
Een aardige signatuur aan het ein» vraag of zij bij een eventuele reprise
kunt U nog meedoen!
de van een behoorlijk aantal licht» — zeker de moeite waard — wél zul
en knaleffecten. '
len verschijnen. De speeltuinvereni»
morgen echt
ging kan in ieder geval over het ge»
bodene tevreden zijn.
Wij mogen veronderstellen dat U door de vorige publicaties geheel
Emmabloemcollecte
bent ingelicht over de bedoelingen van onze prijsvraag.
De gisteren gehouden Emmabloem»
Nog gestadig komen oplossingen binnen. Zoals U weet ƒ 10,— en
collecte heeft vóór „Onderling Hulp»
tweemaal een rijksdaalder voor de winnaars' van deze prijsvraag. Als
betoon" opgebracht een bedrag van
U het strookje nog niet inzond: hieronder vindt U het, nogmaals
INGEZONDEN
ƒ 600,47.
„ter invulling," uitknipping en opzending" afgedrukt. Hoe goed 'bent
U in het vak „Gemeentepolitiek"? Dat vragen wij ons af. Zendt
Geachte redactie,
ook U Uw strookje met de door U gedachte zetelverdeling!
INGEZONDEN
MEDEDELING. 'Het bericht in Uw blad van 15 dezer
dat „Touring Zandvoort" prijzen gaat
uitloven voor een wedstrijd in het
(hierlangs afknippen)
verzorgen van jonge plantjes door
schoolkinderen is bepaald aandoen»
lijk, maar doet wat hypocritisch aan
Tegenwoordig
Aantal na
als men ziet hoe dit T.Z. (lees het
zetelaantal
a.s. verkiezingen
Vergeet bij het • uitbrengen van Uw gemeentebestuur van Zandvoort) ge»
stem Uw belangen niet. Loopt toch doogt en bevordert, dat rond het
Partij van de Arbeid
4
niet achter een plaatselijke partij aan. circuit op grote schaal een weerga»
loos mooi stuk Hollands duinland»
Prot.-Christelijke Groep
3
Hoe goed de bedoeling ook moge zijn, schap systematisch en onherstelbaar
deze partijen helaben geen enkele wordt vernield en tot een zand»
Katholieke Volkspartij
2
woestijn gemaakt.
ruggesteun in den lande.
Middenstanders,
U
hebt'
niets
aan
Hoogachtend,
Zandvoorts Belang
2
een partij zonder* een bepaalde over»
H. G. GEKKE.
tuiging, zonder een werkprogramma.
V. V. D.
l
Het zijn slechts partijen die veH«sld»
Communistische Partij
l
heid zaaien, terwijl het voor de Mkl»
denstander in het algemeen juist zo Zeepost
Plaatselijk Belang
belangrijk is, dat-hij zich verenigt in Met de volgende schepen kan zee»
(Lijst Slagveld)
een partij, die door het gehele land post •worden verzonden. De data,
Totaal
Totaal
haar vertakkingen heeft én o.a. ook waarop de correspondentie uiterlijk
post moet zijn bezorgd, staan,
n zetels
15 zetels
door Middenstanders vertegenwoori ter
tussen haakjes, achter de naam' van
digd wordt in hogere Colleges, zoals het schip vermeld:
Provinciale Staten en Tweede Kamer.
Indonesië en Ned. Nw. Guinea: m.s.
Ingezonden door
Geeft Uw vertrouwen aan de Volks:
„Oranje" (27 Mei).
partij voor Vrijheid , en Democratie, Ned. Antillen: m.s, „Heiicon"
lijst vijf.
. (28 Mei)
De partij voor iedereen.
Suriname: m,s. „Stentor" (27 Mei)..

Leider van Lijst
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LUILAK.
Een echt, oud folkloristisch gebruik,
zoals ook de eerste' April en drie Oc=
tober, is het vieren van „Luilak" op
de Zaterdag voor Pinksteren.
Jammer, dat voor dit soort oude ge»
bruikcn steeds minder plaats is in
de hedendaagse samenleving.
'Het is niet met zekerheid vast te
stellen, hoc veel jaren dit luilak»gc»
bruik al bestaat, noch .waaraan het
zijn naam te danken heeft.
In een anecdote uit de Taohtigjari»
ge oorlog is sprake van een plicht*
verzakende üelftse torenwachter, Lak
genaamd, die inplaats van op de to»
rentrans staande de vijand in de ga»
ten te houden, rustig in de toren»
kamer in slaap gevallen was.
Met het gevolg, dat de Spanjaar»
den bij wijze van spreken al bij hem
op schoot zaten voordat hij zich er»
gens van bewust was. Het volk liep
te hoop aan de voet van de toren en
riep: „Lui, Lak! Lui, Lak!" ten teken
dat hij de alarmklok moest luiden.
En hierdoor zou de naam „luilak" in
het leven zijn' geroepen. Wat er uit
de bus gekomen zou zijn, wanneer
ze: „Lak, lui!" hadden geroepen, ver»
meldt de geschiedenis niet.
In (Haarlem wordt aan het Luilak»
feest de traditionele „Potjes=markt"
verbonden, de Luilak»bloemcnmarkt,
die Vrijdagavonds al begint en waar
boven de bloemengeuren uit, de
luchtjes van gerookte paling, patates»
frites, oliebollen en zure haring el»
kaar de voorrang bestrijden.
Er zal wel geen Haarlemmer op die
avond thuis durven komen /onder
een bloemetje voor Moeder de vrouw
mee te brengen.
Zaterdagmorgen volgt het specifieke
feest, het lawaaifeest voor de jeuod.
Deze keer troffen ze het met het
mooie weer, maar de felste regen»
buien kunnen hun enthousiasme au»
ders ook niet bekoelen. Oude nan»
ncn, deksels, groenteblikken, al lang.
van te voren opgespaard, worden aan
een touw gebonden over de straat»
stenen gesleurd. Een speld tussen
de deurbel, zonder ophouden joelen
en schreeuwen: „Luilak, beddexak",
ziedaar de 'hoofdschotel van de Lui»
lakviering, waarmee ze op een on»
waarschijnlijk vroeg uur al beginnen.
Och, tegenwoordig is het -een on»
schuldig vermaak. Vroeger hielden ze
er nog veel andere onprettiger lief»
hebberijen op na, bijv. een zeer ade»^
lijk katten» of muizcncadavertje, dat
speciaal voor dit doel enige tijd in
een rioolput was gehangen, werd aan
de bel gebonden, of de deurknop
werd met een zeer onwelriekend
iets ingesmeerd. Nu is het alleen nog
maar een beetje lastig, als je zo
beestachtig vroeg uit je slaap wordt
gehaald.
Maar daartegen is ook al weer een
probaat middel: niet wakker worden,
stiekum doorslapcn.
Misschien is er hier óf daar wel
een Nurks of een isegrimmige zwart»
kijker te vinden, die de jeugd dit ver»
maak niet gunt, maar zolang 'het niet
ontaardt in straatschenderijen en bal»
dadigheid moeten we toch eenmaal
in het jaar een concessie doen aan
een zo oude traditie.
GELSKE DE NES.

Afscheid Ds Saraber
Ds Saraber hield eerste Pinkster»
dagavond zijn afscheidspredikatie in
de Nederl. Herv. Kerk te Zandvoort.
Na de dienst bestond gelegeriheid in
de Consistoriekamer" van/ de schei»
dende predikant afscheid te nemen.
Hiervan werd zeer 'druk gebruik ge»
maakt.'De intreeprediking te Voor»
schoten zal Ds Saraber 31 Mei des
middags houden. Een aantal gemeen»
teleden zal deze dienst bijwonen.

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen

2000
2403
3043,
2100
3345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Poliüe
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Klost Baadnuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fqnstrykerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dog en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Oertenbachs Drukkery, Achterweg l "
Autobedrijven „Rinko"
"Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sötsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Slüterü Lefferts, Zeestraat 44

WEEK-AGENDA
Monopole
Dins'dag 26 Mei 8 uur: „De kleine
wereld van Don Camillo".
Woensdag 27 Mei 8 uur: idem.
Donderdag 28 Mei: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks: Ca'baretprogramma met
orkest Charles Prouché in Hotel
Bouwes.
Zaterdag 30 Mei 2.30 uur Hotel Keur
Uitvoering door pianoleerlingen
van Aad Plas.
Stadsschouwburg, Haarlem
Vrijdag 29 Mei 8 uur: Rotterdams
Toneel met „Schoppenvrouw".
Zaterdag 30 Mei S uur: Amat'. To»
neelgezelschap met: „Je kunt nooit
weten".
Zondag 32 Mei 8 uur: idem,
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IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
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per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—,
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Een mooi succes

De gemeenteraadsverkiezingen
in Zandvoort
Partij van de Arbeid consolideert zijn positie. A.Z.B, de enige partij die
gelijk bleef. Prot. Chr. groep laat een veer. Zelelwinst voor Katholie:
ken en V.V.D. Er blijft een zetel gereserveerd voor de heer Slagveld.
Communisten definitief van de kaart.
Op cle/.e pagina vindt U een uitge»
breid overzicht van de gemeentes
raadsverkiezingen die Woensdag ge»
houden werden.
Alhoewel de uitslag geen grote vers
rassingen heeft opgeleverd zijn daar
toch enkele aspecten die zeker de
aandacht trekken.
Het opvallendst is zeker de geslaags
de poging van Wethouder Slagveld
om in de Raad terug te keren. De in»
terne moeilijkheden die zich in de
Protestantse groepering hebben voor»
gedaan, zijn deze partij o. m. op een
zetel komen te staan.
De communisten hebben definitief
de aftocht geblazen, iets dat trou»
wens volkomen te voorzien viel. _De
vertegenwoordiging van de C.P.N.
was in Zandvoort wel dermate zwak*
jcs, dat deze bij uitstek geschikt was
om de neergang, waarin de/e partij
zich bevindt over de gehele 1\:
niet, ook hier ter plaatse ondubbels
zinnig te bevestigen. Er waren in
Zandvoort nog slechts 189 stemmers
die hun vertrouwen wensten uit te
spreken in de partij die practisch
geen gelegenheid voorbij heeft laten
gaan om zich bij 't Nederlandse volk
impopulair te maken.
Algemeen Zandvoorts Belang hands
haafdc zijn zetelaantal, met een volle
en een overschotzetel, waarmee in de
situatie bij de vorige verkiezing be»
trekkelijk geen -verandering is geko»
men. Het herwinnen van de derde
zetel die in 1949 verloren «ing en
waarop hoop bestond, is geen mo»
ment aan de orde geweest.
Het laatste verkiezingsorgaan van
deze partij, waarvan de stijl ons bes
kend voorkwam, zal daar misschien
niet geheel vreemd aan geweest zijn.
De Katholieke Volkspartij won een
zetel. ;!Het meestemmen van „De
Schctp --zal op dit -resultaat- waars
. schijnlijk van aanzienlijke invloed
yijn geweest.
Dat de V.V.D. zijn zetelaantal' zou
uitbreiden was iets waarover pracs
tisch geen twijfel kon bestaan. De
uitbreiding van Zandvoort .speciaal
in de meer 'gegoede sector', maakte
deze zetelwinst bij voorbaat zeer
aannemelijk. Drie was teveel.
De zetelwinst van de P.artij van de
Arbeid tenslotte lag eveneens in de
lijn. Reeds in 1949 ontging deze par»
tij op het kantje af de vijfde raads»
zetel.
De wethouderspartijen (?)
Ofschoon deze kwestie nog wel even
tijd heeft, rijst toch nu al de vraag
welke partijen in de komende Raad
•de wethouderspartijen zullen zijn.
Indien, zoals voor de hand zou lig»
gen de wethouders zouden worden
gerecruteerd uit de P.v.d.A. en de
K.V.P., dan zou een meerderheid van
S tegen 7 stemmen voor het College
in vele gevallen verzekerd zijn.
Op bepaalde gronden dient men
echter met de mogelijkheid rekening
te houden dat de P.v.d.A. niet ach»
ter de collegetafel zou willen plaatss
nemen met 'een K.V.P.swethouder.
In dit geval zou er dan een moges
lijkheid zijn dat de P.v.d.A. aansluis
ting zoekt met de Protestantse groep
en Plaatselijk Belang, waardoor een
theoretische mogelijkheid bestaat dat
wethouder Slagveld zijn ambtsperio»
de als wethouder zou kunnen verlen»
gen. 'Dit lijkt een op het eerste ge»
zicht onwaarschijnlijke oplossing, die
wellicht echter niet uitgesloten moet
worden geacht.
In ieder geval za] de verdeling van
cte wethouders»zetels een interessante
punt kunnen vormen wanneer een
.RoomssRode Coalitie' inderdaad niet
tot stand zou komen.
Veel zal afhangen van het feit of
de P.v.d.A. de wethouderszetcl zal
blijven ambiëren, hetgeen zij waars
schijnlijk bij voorkeur zal doen, clan
wel in de oppositie zal gaan.
In ieder geval is er nog een tijd
van .interne voorbereiding' beschik»
baar, waarvan wel gebruik zal won
den gemaakt door de partijen om
hun houding te bepalen.

Katholieke Volkspartij;
C. Slegers
•J. L. C .Lindeman
G. J. Kol
Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie:
G. Tates
L. J. Breure
Protestants:Chr. groen.W. \ an der Werf f
J. W. Gosen.
Plaatselijk Belang:
S. Slagveld.

De mondaccordconvercniging ,,Excel»
sior" wist op Tweede 'Pinksterdag in
Hilversum onder leiding van haar di»
rigenr, de heer J. A. Paap, tijdens een
concours een eerste prijs te behalen
in de superieure afdeling. Het aantal
punten bedroeg 333. Gefelictcerd.

In beginsel f 1500,- subsidie
voor jubilerend O.S.S.
O.S.S. heeft een verzoekschrift ge:
richt aan de Raad om een subsidie
van ƒ 2000,' als tegemoetkoming in de
kosten die met het Gouden Jubileum
in 1954 gepaard zullen gaan. De ver»
eniging zal dan een reeks sportieve
evenementen organiseren o.m. een
massale turndcmonstratic.
Het college vond ƒ 2000,' wat te
hoog. Maar ƒ 1500>' wil het — -i 1 Gedeputeerde Staten het goed vin*
den! — wel verstrekken.

De uitslagen van de
gemeen leraadsver kie:
zingen van j.l. Woens:
dag blijken een voor/»
zetting te zijn van de
in 1952 — bij de Ka:
merverkiezingen — ingetreden zwem
king van de z.g. middengroepen —
K.V.P., C.H.U., A.R. naar links (P.v.
d.A.) of naar rechts (V.V.D.).
Twee partijen, met volkomen te:
genovergestelde opvattingen en ge:
zichtshoeken, maar die hun ideeën
uitsluitend op politiek terrein gerea:
liseerd wensen te zien.
Hieruit blijkt duidelijk de emanci:
patie die de Nederlandse kiezer be:
zig is door te maken in de richting
van een politieke oriëntatie, die niet
langer gebonden is aan religieus of
kerkelijk gezag.
De opvatting dat een Pr. Chr. of

van de openbare vergadering
der gemeente Zandvoort op
Dinsdag 2 Juni 1953 om 8 uur.

op 27 Mei 1953

Vijvers Ons
K. Door:
hut
Gebouw mansch.

Hannie 'Hannie
Ons Patronaal Schaft» Schaft»
Huis gebouw
school l school 2 Bentveld

Partij v.d. Arbeid ..
Alg. Zandv. Belang..
K.V.P
.'..
Prot. Chr. Groepen..
V.V.D
•
Plaatselijk Belang
(lijst Slagveld)
C.P.N

466
65
79
88
IS

326
106
101
82
30

132
118
85
58
128

175
127
123
95
63

36
59

50
21

26
30

38
18

Geldige stemmen:
Blanco en
ongeldig

811

716

577

639

28

10

25

839

726

Uitgebrachte
stemmen

336
111 .
312
187
185

P.v.d.A
Zandv. Belang

.. .

K.V.P

Prot. Chr
V.V.D

Plaatselijk Belang
C.P.N

Totaal

1949

32.53%
11,63%
16,96%
14.43%
15,23%

33,88%
12,40%
18,43%
18,71%
9,52%

6,03%
3,19%

7~,b6%

100%

100 %

68
10
79
56
137

1924
688
1003
853
901

1579
578
859
872
443

54
14

38
14

95
3]

18
2

355
189

329

1195

609

992

370

5913

4460

36

17

38

175

159

'53

Winst

Verlies
1,35%
0,77%
1,47%
4,28%

5,71%
6,03%
3,87%

M ,74%

11,74%

Enige raadsvoorstellen
van de vrij tamme agenda

ZANDVOORTSELAAN EN
PARKEERSTROKEN MOETEN
WORDEN VERBETERD
Het wegdek van de Zandvoortsclaan
en van de parkeerterreinen langs de
Boulevards de Favauge en Barnaart
verkeert momenteel in een zeer
slechte toestand.
'Wat de Zandvoortselaan betreft is
dit een gevolg van slijtage, zowel als
van het z.g. „opdooi"=verschijnsel: het
afwisselend inwerken van vorst en
dooi op een min of meer open \vegs
dek.
In het jaar 1948 werd om dit te
voorkomen een nieuwe slijtlaag op
de \veg aangebracht, die echter thans
geheel is weggesleten.
De deklaag op de parkeerstroken
langs de Boulevard de Favauge en
langs de Boulevard Barnaart, tussen
paviljoen Kicfer en de grens met
Bloemcndaal bestaat slechts uit een
enkele laag hoogovcnslakkcn met teer
gepenetreerd. D'cxe uitvoering maakt
hier een regelmatig onderhoud nood»
Nieuwe Raad zakelijk. Dit temeer daar over de
vaak met zware autos
Indien wij de nieuwe Raad aan de parkeerstroken
gereden wordt, die bij sterk
hand van de candidatenlijsten nagaan bussen
remmen soms het deklaagje van de
dan zal hij dus bestaan uit:
fundering afstropen. Voorts heeft ook
Partij van de Arbeid:
hier het meergenoemde .,opdopi"=vcr»
A. Kerkman
schijnsel een funeste uitwerking ge»
A. M. Molsvan Bellen
had.
Ir P. G. van Kuijk
Het aanbrengen van een nieuwe
F. W. Diemer
slijtlaag, zowel op de Zandvoortse»
Mr H. M. Porrcngji.
laan, als op ovengenoemde -parkeer»
stroken is naar de mening van B. en
Algemeen Zandvoorts Belang:
W. clan ook noodzakelijk.
• M. \Veber
De aan elk dezer werken verbon»
Jb. Koning.

PW.

6088

4819

Zetelverhouding

In 1953 werden 5913 geldige stemmen uitgebracht tegen 4460 in 1949. In
1953 was de kiesdeler ruim 394 tegen ruim 358 in 1949.

Efficièncy:onderzoek

Totaal
1949

255
99
142
177
193

Vergelijking in procenten
1953

Totaal
1953

166
52
82
110
147

626
1235
1030
602
654
376
Het aantal kiesgerechtigden bedroeg totaal 6560, hetgeen dus betekent dat
472 personen hun verschijnplicht niet hebben vervuld.

weer ter tafel

den kosten worden door de Directeur
van publieke werken geraamd op
ƒ 20.000,—, zodat in totaal een ere»
'diet van ƒ 40.000,— benodigd zal zijn.
Het aanbrengen van de slijtlaag op
de Zandvoortselaan zal een tijdelijke
afsluiting van deze weg voor het ver»
keer onvermijdelijk maken. In ver»
band daarmede lijkt 'het niet verant»
woord dit werk nog tijdens het bad»
seizoen te doen uitvoeren. Ook het
verrichten van de werkzaamheden
aan de parkeerstroken lijkt B. en W.
tijdens het badseizoen minder ge»
wenst.
/• 122000 VOOR KLEUTERSCHOOL
IN PLAN NOORD.
April '53 werd besloten tot bouw van
een nieuwe openbare kleuterschool inplan Noord. Dit ging in eerste in»
stantic niet door. De Dienst P.W.
heeft een nieuwe school ontworpen,
met plaats voor 126 leerlingen. Nicu»
we bouwkosten ƒ 68.000,-. Het_eind»
cijfer van de bouw voor de nieuwe
kleuterschool (geplaatst op de urgcn»
tielijst 1953) is ƒ 122.000,-, welk ere*
diet ook wordt gevraagd aan de rnad.
GARANTIE VOOR BOUW
CHR. KLEUTERSCHOOL
18 Mei heeft de Ver. tot stichting en
instandhouding van Chr. scholen (o-Hcrv. grondslag) een garantie ge»
vraagd ter grootte van ƒ 140.000,—
voor de bouw van een kleutcrschoo'
B. en W. zijn bereid deze garanti.'
onder bepaalde voorwaarden te ver»
lenen.

P.v.d.A
Alg. Zandv. Bel.
K.V.P
Prot. Chr
V.V.D
'Plaatselijk Belang
C.P.N

5
2
3
2
2
l
O

'49
4 +1
2
O
2 +1
3
o
l +1
O +1
l
o

15 13

4

R.K.:kiezer die zijn of haar Klem uit:
brengt op een partij zonder kerkelij:
ke bindingen, zijn geloofsovertuiging
zou verzwakken of in gevaar brengen
oefent in steeds minder mate zijn in:
vloed uit.
Deze politieke rijpheid die een
voorwaarde is voor gezonde staal:
kundige verhoudingen, zowel lande:
lijk als plaatselijk is een opvallend
verschijnsel in het naoorlogse Neder:
land.
liet zou een sterke aanwijzing kun:
nen vormen dat zuiver religieuse er:
varingen en politieke doelstellingen
steeds minder door elkaar worden
gehaald.
De doorbraak'gedachte die meestal
in P.v.d.A.*Protestants verband ge:
bruikt wordt, blijkt dus een ruimere,
in zekere -/in tweeledige, strekking tu
hebben.

AGENDA

Hoe Zandvoort stemde voor zijn Raad
P a r t ij e n

l

o
o
o
-l
o
oJ
2

Als nieuwe figuren verschijnen in
September a.s. in de raad de heren
Mr Porrenga, P.v.d.A., Kol, K.V.P.
en de heer Breure, V.V.D. De heer
Moll, C.P.N, keerl niet meer terug.

RAPPORT OVER DIENST P.W.
XVEER IN DE RAAD
Volgens het besluit van 22 Augustus
1950 werd aan het Instituut voor On:
derzoek en Voorlichting opdracht ge*
geven tot het instellen van een on»
derzoek naar de organisatie en de
werkwijze van de gemeentebedrijven,
de dienst van sociale zaken en de
dienst van publieke werken.
Dit onder/oek werd ingesteld door
het raadgevend kantoor voor organi»
satie en efficiency H. van de Bunt te
Amsterdam.
Ten aanzien van de dienst van p u»
blieke werken heeft dit de directeur
aanleiding gegeven tot een uitvoerig
tegcnsrapport waarin deze de conclu»
sies van het efficicncysrapport ernstig
bestreed. Teneinde het gerezen me»
ningsverschil te beslechten, verklaar»
de Ir R. Dufour te Aerdenhout zich
bereid op te treden als een buiten de
partijen staande vertrouwensman. On»
der leiding van Ir Dufour hebben ver»
schillende besprekinge'n plaats g
vonden tussen de heer van de Bunt
en de directeur van publieke werken.
Deze besprekingen hebben er toe ge»
leid dat door het raadgevend kantoor
iH. van de Bunt een rapport werd uit»
gebracht over de organisatie en de
structurele opbouw van de dienst van
publieke werken.
Ir Dufour'deelde naar aanleiding
van dit rapport o.a. het volgende
mede:
„In het rapport wordt de over»
gang van de periode van de na»oor»
logse opbouw van de dienst naar
de consolidatie daarvan in het oog
gevat. Verschillende voorstellen
worden gedaan teneinde voor die
consolidatie een zo gunstig moge
lijkc vorm te verkrijgen.
De samensteller heeft z'ch daar»
bij geheel op de bodem van de
werkelijkheid geplaatst, d.i. van de
huidige porsoneelsverhoudinyen en

1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel betreffende een tijdelij»
ke ziektekostenregeling voor '53.
3. Voorstel tot verhoging van de
schatter van 't vergunningsrecht.
4. Voorstel betreffende het verle»
non van een vacantietoeslag
voor 1953.
5. Voorstel betreffende een verklas
ringsprocedure inzake Thiecke»
Arnouts te Nijmegen (3e beslag
belastingen).
6. Alsvoren (3e beslag Raad van
Arbeid).
7. Voorstel betreffende het efï\:
ciencysonderzoek bij de dienst
van publieke werken.
8. Voorstel tot het bevorderen van
— en 't verlenen van vaste aan'
stellingen aan leden van 't t&ch'
nisch en administratief perso=
neel van de dienst van publieke
werken.
9. Voorstel tot 't verlenen van een
vaste aanstelling aan 9 arbeis
dcrs bij voornoemde dienst.
10. Voorstel tot het doen van ver'
beteringen aan 'het rijwiels en
voetpad langs de Zandvoortse»
laan.
11. Voorstel tot het aanbrengen'van
slijtlagen op de Zandvoortse»
laan en parkeerterreinen.
12. Voorstel tot aankoop van een
perceeltje grond aan de Dr Mez»
gerstraat.
13. Voorstel tot het verlenen van
een crediet van ƒ 122.000,' voor
de bouw van een openbare kleu»
terschool in plan»Noord.
14. Voorstel tot het garanderen van
een geldlening aan te gaan door
het bestuur van Vereniging tot
stichting en instandhouding van
Chr. scholen (op Herv. grond'
slag) voor de bouw van een kleu=
terschool.
15. Voorstel tot het — in principe
— verlenen van een subsidie aan
de Gymnastiekvereniging ,,Oefe»
ning Staalt Spieren" voor de vie»
ring van haar 50»jarig jubileum.
16. Rondvraag.

hij heeft slechts die wijzigingen
voorgesteld, waarvan de uitvoering
binnen afzienbare tijd mogelijk ge»
acht kan worden.
Veelal zijn die wijzigingen tevens
oude wensen van de directeur, wel»
ke hier in logisch onderling ver»
band een plaats vinden.
Naar mijn mening is het rapport
daardoor van veel waarde voor de
gemeente en verdient uitvoering
van de erin vervatte voorstellen
alle aanbeveling. Waar deze vol»
ledig gesteund worden door -de &\'
rccteur is de beste kans van slagen
aanwezig".
RLTWlELs EN VOETPADEN
In het kader van de normale onder»
houdswerkcn aan wegen, voetpaden
enz. heeft reeds vorig jaar langs een
deel van de Zandvoortselaan de zo
noodzakelijke verbreding van het n}'
wiclpad en verbetering van het voets
pad plaats gevonden.
Thans heeft de directeur van pu=
blieke werken B. en W. een begroting
van kosten voorgelegd voor de ver»
dcre uitvoering van bovengenoemde
werkzaamheden langs het gedeelte
van de 'Zandvoortselaan van no. 187
(café Heemskerk) tot no. 345 (slngc»
rij Bosman).
De kosten daarvan zullen ƒ 16.000
bedragen.
Het werk zal eerst na l September
worden uitgevoerd.

l'

Ingezonden
Zandvoort, 26 Mei 1953.

leverde interessante en betrouwbare proefstemming

dat ver uitsteekt boven die in het
verleden. Met een Bestuur, dat be»
staat uit hard.e werkers, elk op zijn
eigen terrein, met als enig doel, het
binden van „de Badgast", moet het
mogelijk zijn zowel onze bedrijfsge*
noten als de Middenstand tevreden te
stellen. M^anneer daarnaast een hech*
te samenwerking tussen de twee Ver*
enigingen kan ontstaan, dan voorzie
ik in de toekomst een grotere opbloei
van Zandvoort, tot heil van 'Zand»
voort, tot heil van onze Bedrijven,
tot heil van de Middenstand in zijn
geheel.
U, Mijnheer de Redacteur, dankend
voor de verleende plaatsruimte, teken
ik met hoogachting,

Geachte Redactie,
SPREEKUUR BURGEMEESTER
In Uw blad van Vrijdag 22 Mei be*
De burgemeester van Zandvoort zal
spreekt U de controverse die er be*
„Echte uitslag" was duidelijk af te leiden
op Woensdag 3 Juni a.s. g e e n
staat tussen de T.Z. en de vertegen*
spreekuur houden.
woordigers van de Zandvoortse Mid=
Door de verheugende deelname aan het percentuele overzicht dat onze in* dcnstand. U brengt in deze bespre*
onze verkiezingsprijsvraag hebben zenders ons hebben verschaft, een hè* king ook naar voren dat in de verkie=
wij een beeld kunnen samenstellen trouwbare proefstemming heeft op* zingsvergadering van Alg. Zand. Bc*
lang, het bewuste stuk van T.Z.
van de meningen zoals die door de geleverd.
lezers werden gegeven over de zetel*
Dit neemt niet weg dat slechts openlijk het pronken met andermans
•
Klacht
verdeling. Laten we voorop stellen 16 % van de inzenders de juiste zetel» veren is genoemd, terwijl U verder
dat deze meningen zeer verdeeld wa» verdeling in z'n geheel heeft geraden. schrijft dat dit het slepende en smeu*
Maar
nu
es
wat
anders,
't
Is
allemaal
ren. Er waren niet minder clan 41 (Onder hen was gelukkig een raads» lende conflict onderstreept dat tus*
heel
aardig
een
Gemeenteraad
te hel*
sen beide partijen bestaat.
verschillende opinies!
lid.)
G. J. PEPER.
Inderdaad smeult dit conflict, en
In onderstaand staatje vindt U per»
pen samenstellen, maar eigenlijk zet
Secr. 'Hoofdbestuur der Ned. Fe* dat geen zoden aan de dijk. We moe*
centagegewijs uitgedrukt hoe de?e
En nu de prijzen:
dit zou zo erg niet zijn, als niet onze
dcratieve Ver. v. Pension*. Rust*
meningen lagen. Nemen. w i j de groot*
^ d
^ bedrijven de dupe daarvan dreigen
f
Q
huis* en Kamerverhuurbedrijven. ten nu weer een nuchtere kijk op de
te worden. Enige jaren lang was de
ste percentages dan blijkt dat men ncn d ~oor mevr S v . \* i
..
- ' Konmg*MoIenaar, samenwerking van ons verhuurkan*
dingen des levens krijgen. De opwin»
als volgt raadde:
P.v.d.A. 5, Prot. Chr. Gr. 3, K.V.P. Koningstraat 43; de twee prijzen van toor van de Bond, met T.Z. voortref*
ding van het stemmen is voorbij.
3. Zandv. Bel. 2, V.V.D. 2, C P.N. O, ieder ecn rijksdaalder gingen naar L. fclijk, zeer tot genoegen van de gas»
(Even ter zijde; Gelukwens voor de
Zeepost
ten,
maar
ook
tot
genoegen
van
onze
'Plaatse!. Bel (Slagveld) 1.
Pauwels, Prinsenhofstraat 16 en .Tb.
winnaars
en voor de"verliezers: vol»
bedrijfsgenoten.
Dhr
Jung
Jr
stelde
Men komt dan echter op een totaal T , ,
,, .
.
~n
16 zetels! Indien, alweer volgens Kerkman, Hulsmanstraat 20.
alles in het werk om de aanvragen te Met de volgende schepen kan zee* gende keer beter!)
verwerken,' was zich er van bewust
de waarschijnlijkheid, één zetel moest
Een van die „dingen des levens" is
Verder danken wij allen die aan dat de T.Z. op dit gebied een taak te post worden verzonden. De data,
worden afgetrokken, dan was dat van
het vrijwillig afstaan van een gedeel*
waarop
de
correspondentie
uiterlijk
de Prot. Groepering. Immers 42,2 % deze prijsvraag hun medewerking ver* vervullen had, dat het woord „Ser*
vice" geen paskwil was in haar ba* ter post moet zijn bezorgd, staan, te van de eigen'woning, zulks ten ge*
gaf deze partij slechts 2 zetels.
leenden hartelijk.
nier. Dit jaar is daar geen sprake tussen haakjes, achter de naam van ricve van hen, wier genoegen het is
Bij de echte verkiezing is dit zetel*
Wij zouden willen zeggen: tot de meer van. Hoewel de Directeur van
de vrije tijd te spenderen aan de we.
aantal van 2 dan ook uit de bus ge*
T.Z. bericht is dat ons gratis bemid* het schip vermeld:
komen, zodat men kan zeggen dat volgende keer!
Hier moeten wij wel even een zeer
delingskantoor ten alle tijde telefo*
nuchtere kijk op hebben, want die
nisch te bereiken is„ mochten wij van Indonesië: m.s. „Willem Ruys"
2
D
6
3
4
l
O
Zaterdag vóór de Pinkster tot in de
(22 Juni) lieden, met hun vrije tijd, zijn in aan»
tocht.
zetels zetel /cetels zetels zetels zetels zetels
avond van de 2e Pinksterdag geen
enkele aanvraag ontvangen. Bij na* Ned. Nieuw*Guinea: m.s. „Sumatra"
Ter elfder ure heeft 'Momus twee
vraag op het kantoor van T.Z. werd
(4 Juni) snipperdagen los gekregen. Om uit te
Partij v. d. Arb.
~
- 1,1%21,1% 65,6% 12,2%
mij op hoge toon door de daar aan*
rusten van de vermoeienissen van de
Protest. Groepen..
- 42,2% 53,4%4,4%
wezige juffrouw gezegd dat als ik Ned. Antillen: m.s. „Hydra" (3 Juni) Pinksterdagen, zullen sarcastische
met
een
en
ander
geen
genoegen
nam,
K.V.P
- 38,8% 61,2%
mensen zeggen. Nee, toch niet
Suriname: s.s. „Cottica" (10 Juni)
moest bedanken als lid van T.Z.
Alg. Zandv. Belang
- 14,4% 78,9%
7,7%
Mpmus hééft zich niet vermoeid.
Is
dit
de
manier
om
leden
te
kwe*
Niet aan het drukke* en niet aan het
V.V.D
2,2% 30,0% 64,5%
3,3%
ken voor T.Z.? Leden die zij zo hard Unie van Z. Afrika
stille strand. (Hij kijkt wel uit). Die
C.P.N
59,0% 38,8% 2,2% nodig heeft om zich te kunnen ont* en Z.W. Afrika:
snipperdagen waren nodig om de
m.s. „Capctown Castle" (30 Mei)
plooien? En moet dat dan gezegd
Plaatselijk Belang
liefste op aarde bij te staan in de
worden door een juffrouw die nim»
(lijst Slagveld) 27,8% 65,6% 6,6% met succes bekroonde pogingen van
Canada:
s.s.
„Nieuw
Amsterdam"
mer .hier een seizoen heeft meege*
de benedenverdieping een badgasten*
(l
Juni)
maakt? Ik bracht haar op de hoogte
verblijf te maken.
van de prettige samenwerking die er
Ondanks de medewerking van Mo*
Zuid
Amerika:
m.s.
„Paraquay
Star"
bestaan heeft, maar weer was haar
mus is alles betrekkelijk goed afge*
(l
Juni)
antwoord: wij hebben onze voor*
lopen. Niet verkeerd verstaan
De
7 Juni:
schriften, en als U daar geen gcnoe*
badgasten kunnen komen.
Australië:
m.s.
„Orion"
(l
Juni)
gen mee neemt, dan moet U bedan*
Oom Bob had de huiskamer*muren
ken.
Nieuw Zeeland: via Engeland
en die van de slaapkamer geverfd,
De vraag doet zich dan ook voor
(30 Mei) tante Ton had haar krachten gcge*
of wij met deze gang van zaken ge»
ven aan de gordijnen, die op maat
noegen moeten nemen. De vraag stel»
gesneden moesten worden en verder
len is haar beantwoorden. Neen, onze
waren hier en daar wat andere losse
Felle strijd verwacht tussen Ferrari en Maserati
bedrijven zijn noch met het één, noch
(Adv.)
werklieden (van beiderlei kunne) aan
met het ander gebaat. En de vraag
de arbeid gezet. Toen kwam de fi*
Zpnnebruin
rijst dan ook of het geen tijd wordt
nishing touch.
De strijd om de Grote Prijs van Ne* Deze zeven wagens zullen de hoofd* dat wij ons van Touring»Zandvoort
__ 'Crème en olie
Twee snipperdagen! Ze waren nau=
derland, die op 7 Juni a.s. op het cir* schotel vormen in de strijd om de distanciëren, dat wij weer de oude
welijks voldoende om de eindstrijd
Grand
Prix,
die
naar
aller
verwach»
V.V.V.
oprichten
onder
leiding
van
cuit alhier verreden zal worden, zal ting een geweldig evenement zal wor»
tot een goed einde te brengen.
hoogstwaarschijnlijk een ander ka* den; Ferrari zal alle zeilen moeten een energieke Directeur, die zich en»
Keuken witten, bijskeuken witten,
kei bemoeit met het eigenlijke V.V.V. SCHAAKNIEUWS
W.C. witten, rommel van hier naar
rakter dragen dan tot nu toe het ge* bijzetten, wil men zich behoorlijk *werk voor onze bedrijven, d.i. de
daar, bende van daar naar hier, bu*
weten te handhaven.
„Badgast". Wellicht is het mogelijk Het schaakseizoen behoort weer tot
val was.
In totaal komen 18 wagens aan de de oude Directeur, dhr Jung Sr, weer het verleden. De schaakclub kan met reau opruimen, (naar boven). Divan*
'Het zal niet de Ferrari stal zijn, die start. Namen als Harry Shell, Salva*
bedden uitkloppen, (naar beneden),
dit baantje te vinden. En dan voldoening op deze winter terugzien. lamp ophangen.
weer onbetwist door zijn bekende dori, Mc Alpine, Jean Behra en Stir* voor
evenredige vertegenwoordiging in het Daar de heer F. de Jong deze laatste
Lamp ophangen
coureurs Farina, Villoresi, iHawthorn ling Moss zijn er een waarborg voor, Bestuur,
d.w.z. voor de helft bestaan* avond niet aanwezig kon zijn, werden
en Ascari de eerste vier prijzen in de dat ook buiten Ferrari»Mascrati deze
Dit is een klacht en Momus moet
de uit vertegenwoordigers van de bij monde van de heer Giskes Jr. de zich beheersen om niet in huilen uit
wacht zal laten slepen, neen, ditmaal race voor de liefhebbers veel te bie» Pension*
en
Kamerverhuurbedrijven,
prijzen
uitgereikt.
zal voor die eerste vier plaatsen een den heeft. Intussen zou het de eerste
te barsten. Terwijl de muur van de
In de A groep was het Daan Por* bijkeuken gelegenheid kreeg te dro*
felle strijd moeten worden gestreden, keer niet zijn, als zich op 7 Juni het voor de andere helft bestaande uit
vertegenwoordigers
uit
het
zakenle»
groep
de,
heer
Ter*
renga
en
in
de
gen van de eerste laag, zou de lamp
daar de 'Maserati*stal met zijn eigen Bekende geval van de twee vechten» ven, die hebben getoond óók in het
mes Sr, die de prijs bemachtigden.
opgehangen worden. Die lamp was
fabrieksteam aan de start verschijnt, de honden voordeed.
buitenland
contacten
te
kunnen
leg»
Voor
schaakliefhebbers
/al
er
deze
t.w. Fangio, Gonzales en Bonetto.
opnieuw bekleed en — 't moet ge*
gen om het bezoek aan onze bad» zomer bij wijze van proef gelegen* zegd — gans nieuw geworden.
Internationale Sportwagen ace
plaats te stimuleren. Dan zal er in de heid zijn om Donderdags te schaken
had 't onding er af ge*
Aan deze gigantische strijd om de toekomst geen sprake meer zijn van 's avonds vanaf half 8 in het zee» en Vrouwtje
haald.
Grand Prix gaat een invitatie*wcd* controverse tussen partijen, eenvu» zonnebad van J. Termes Sr.
WATERGETIJDEN
Toen Momus drie uren bezig was
vooraf, waarbij door de keuze dig, omdat ef geen partijen meer zijn,
Ook heeft de Z.S.C, met een tien* geweest, knapte z'n moreel af. (Zul*
HW LW HW LW
Strand strijd
van
wagens
en
rijders
een
veld
is
de
Directeur
van
T.Z.
op
zijn
ter»
tal ingeschreven voor een tournooi ke dingen zijn mogelijk). Hij stortte
Mei
berijdbaar verkregen, dat in zijn samenstelling
rein, de V.V.V. op het hare.
van de schaakclub H.W.P. in Haar* zich van de trap en zei:
31
5.04 12.— 17.31 0.30 9.00*15.30 bestaat uit sportwagens, die in hun
De 'Directeur van T.Z. schrijft wel, lem.
„Nou moet jij es vertellen, hoe je
Juni
prestatievermogen gelijkwaardig zijn. dat het langzamerhand gebleken is
'm precies er af hebt gehaald. Dan
1
5.46 12.30 18.14 1.30 9.30*16.00 Er is dus een volkomen open strijd aan de neringdoenden, dat de evene»
doe ik 't in omgekeerde volgorde, dan
2
6.33 13.30 19.— 2,- 10.30*17.00 te verwachten, die precies een uur zal menten op het Circuit, voor hen goe» PUZZLERIT
hangt*ie weer".
3
7.22 14.30 19.51 3.- 11.30*18.00 duren. De rijder die in dat uur de de zaken opleveren, maar ik zou hem
(Toch gaf dit nog blijk van een
4
8.19 15.30 20.51 4.- 12.30*19.00 meeste ronden heeft afgelegd zal dan toch willen wijzen op „Mijmerin* De motorclub ,,Zandvoort" organi*
nuchtere kijk).
seert
a.s.
Zondagmiddag
om
l
uur
5
9.22 16.30 21.55 5.- 13.30=20.00winnaar van de race zijn.
gen van een gewoon dorpswinke*
ja, 't ging zo, 't ging zus en
6 10.29 17.30 23.02 6.- 14.30*21.00
Er zullen aan deze race, waaraan liertje" (artikel in Zandv. Nieuws» een puzzlerit voor motoren en auto's er ,,Nou
was
niks
aan en dat moet je hier
langs
goed
begaanbare
wegen
over
Samengesteld door P. v.d. Mi/e KCzn door het uitkomen van enige buiten* blad — 'Red. Z.'Crt.), die in flagrante een afstand van ongeveer 90 km.
in draaien en dat daar moet op dat
landers een internationaal cachet ge* tegenspraak met zijn woorden zijn.
ding en dit hier hoort onder deze
geven wordt, achttien tot twintig rij* Het Circuit is te snel voor onze be»
dinges en dan draai je dat moertje er
B U R G E R L I J K E S T A N D ders deelnemen, die tegelijk in één drijven, zelfs het personeel is daar* EEN 2*0 OVERWINNING.
op. Heus, jongen, 't is zó eenvoudig".
klasse zullen starten. Deze klasse door bevangen, en helpt op zijn beurt
22 t.m. 28 Mei 1953.
(Dat was gemeen).
gaat tot wagens waarvan de cylinder* ijverig mede haar leden op snelle wij» Dinsdagmiddag speelde het Zand*
Gelukkig. De lamp hing. „Och lic*
Geboren: Adelbertus Willibrordus inhoud niet uitkomt boven 2750 cc. ze kwijt te raken. Wanneer er een in* voortsc politie*elftal de laatste com*
verd, waar moet de kap nu?"
Maria, zoon van M. L. T. Dijkhoff
De organisatie zowel van de Grand tensieve propaganda gevoerd wordt, petitiewedstrijd tegen Heemstede.
„De kap? Wie kap, wat kap, hoe
en M. Beer; iHesselita Cornelia, Prix van Nederland als van de Sport* dan moet het mogelijk zijn de oude
iHet werd een 2=0 overwinning, wel*
dochter van H. Boschma en J. V. wagenrace ligt in handen van de V.V.V. weer nieuw leven in te bla* ke stand reeds met de rust was be* k a p ? . . . . "
Inderdaad, ze had gelijk. Alles hing,
Cassee; Catharina Maria Josephina, K.N.A.C.
zen en haar een ledental te bezorgen reikt.
behalve de kap, de opnieuw over*
dochter van P. J. Berkhout en M.
trokken kap. Toen moest alles er
E. Krielen; Johanna Maria Jose=
weer af en ergens moest de volgorde
phina, dochter van H. Molenaar en
(Ingezonden mededeling)
worden onderbroken om de kap er
M. P. Lammers.
IN 11 FLEURIGE
tussen, te werken.
Ondertrouwd: W. van Nassauw en
TINTEN. MAT
Goed, het gebeurde. Alles kwam
L. de 'Boer; (H. Keur en G. Keur;
C E T A - B E V E R
£H GLANZEND
terecht. Er was niets over, zo te zien.
R. .M. G. Drommel en A. de Gier;
Alleen hing*ie scheef, maar dat had»
C. Bekebrede en A. J. C. Keesman;
ie altijd gedaan, zei ze. (Dit laatste
D. Draijer en P. E. Schouten.
was voor Momus een -waarborg dat
Overleden: C. C. Heemskerk, oud 62
de zaak in orde was. >Had«5e nou
j., echtgenoot van A. M.' de Mooij,
récht gehangen, dan zou er waar*
G. Keur, oud 78 j., weduwnaar van
schijnlijk ergens iets niet geklopt
G. Molenaar.
hebben).
's Avonds kwam oom Bram met
toebehoren. Om de dingen des levens
„Humanitas" afd. Zandvoort
te aanschouwen. Koffie werd gezet,
Vereniging voor maatschappelijk
radio ging nog op 't laatste ogenblik
naar boven.
werk op humanistische grondslag
.Jullie zitten hier gezellig. En
Evenals vorig jaar doen wij wederom
o
wat een beeldige lamp
!
een beroep op de inwoners van Zand»
Momus zei: „Ik heb 'm opgehan*
voort om tijdens de zomervacantie
gen". Vrouwtje zei: „Ik heb 'm over*
één of meer kinderen van 5*9 jaar ge*
trokken!"
durende twee weken gratis onder te
Iemand van het gezelschap moet do
brengen.
lamp even met de vingertoppen be*
iHet zijn geheel gezonde kinderen
roerd hebben. 'Plotseling was er een
die echter een paar weken vacantie
felle blauwe vlam en toen akelige,
hard nodig hebben, maar door ver*
diepe duisternis....
schillende omstandigheden niet kun*
Een half uur heeft men in het dom
nen gaan. Vóór de uitzending wor*
ker gezeten. Toen was 'het bundeltje
den de kinderen medisch onderzocht
draadjes, die altijd gebruikt worden
en doorgelicht.
om kapotte stoppen tot functioneren
Helaas kon de uitzending vorig
78. „Ik vind Ihet altijd plezierig oude vrienden te
77. Raratsus en Manuel hielden hun ogen dicht en
te brengen, gevonden. Draadje om de
jaar niet doorgaan wegens de toen
toen ze het eindelijk waagden, weer rond te zien,
ontmoeten. Is dat niet die knappe Manuel Mol, de
stop, bureaulamp naar boven, er was
heersende kinderverlamming.
spion, de stille verklikker, die me gevangen liet ne*
was het feeënwoud nog maar een zwart plekje, heel
weer licht.
Aanmeldingen kunnen aan onder*
diep onder hen. Mol probeerde te schertsen en de* men? Ja, zeker, en ik 'ben de arme Raaf, die juist uit
Ergens hééft iets 'niet geklopt.
staande adressen worden gedaan, al*
de kooi is ontsnapt, die de koningin voor hem had
clameerde met overslaande stem: „Wanneer je verre
Lieve P.E.N.»technici: Verscheurt
waar ook verdere inlichtingen ver*
reizen doet, dan kan je veel verhalen", maar de rest
laten bouwen. Nu zullen wij samen eens praten", En
deze krant.
strekt worden.
slikte hij verschrikt in. „Kraaè", klonk het vlak bo*
met een onheilspelend gezicht zette hij zich op de
Overigens: Er zijn vandaag stoppen
ven hen en een zwarte schaduw kwam naderbij.
rand van de mand, tegenover de vastgesnoerde Ma»
Mevr. 'Bruin, v. Speijkstr. 1.
aangeschaft door
G. Schader, Bilderdijkstr. 20,
nuel en Raratsus.
MOMUS.

GROTE PRIJS van NEDERLAND
op het circuit

\'i l

:

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

Knap óp die onogelijke schuur met Buitenbijfs
Do avontuurlijke reis

Mensen en Zaken

ZONDAGSDIENST
Van Zaterdagmiddag l uur t.m.
Maandagmorgen 8 uur. (Alleen voor
spoedgevallen s.v.p.).
DOKTOREN:
Dr C. F. M. Robbers, Koninginnc*
weg 34, telefoon 2813
Daarna wordt de Zondagsdienst tij*
delijk, dus tijdens de zomermaanden,
opgeheven. >Na het seizoen zal hij
wederom worden hervat.
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27.
telefoon 2791.

Gevestigd te Haarlem

FAMILIEBERICHTEN
Geboren:
FRANS ARTHUR
zoon van
F. A. Goll
en
Carla GolkDoijer
Bobby
Pauline
Zuicl*Afrika, Merendalfarm,
Worcester, Cape.
22 Mei. 1953.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 31 Mei
10 uur: Ds C. de Ru. Bediening iH.
Doop.
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugs!raat 15
Zondag 31 Mei
10.30 uur; Ds J. Heidinga van (Haar*
Icm.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
honk Emmaweg
Zondag 31 Mei
10 uur: Ds A. de Ruiter. Bed. 3-1.
Doop.
17 uur: Ds A. de Ruiter. Znd. 11.
Ned. Chr. Gemeenschapsband
Djnsdag 2 Juni
S uur: Samenkomst in de Nieuwe
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.
Spr.: M. C. Draijer, Haarlem.
Zondag. 31 Mei 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Mr Dr J.
in 't Veld van het Humanistisch Ver*
hond. Onderwerp: „Te smalle basis".

Gevonden voorwerpen
Opgave vanaf 21 t/m 27 Mei 1953
AANWEZIG TEN BURELE: zak*
agenda, kinderportemonnaie met inh.,
vleugelmoer, duimstok, sleeptouw,
hoofddoek, blauwe ceintuur, lederen
riem, damesjasje (beige), Nylon da*
meskous, kinderjack (rood), kinder*
bolerootje, diverse badartikelen, paar
gymschoenen (wit), paar jongenssch.
en kousen, zwarte gymsch., kinder*
schoenen, wit, diverse sleutels, pop
(harlekijn), bal, strandschop, zeildoe*
ken tas met inh., beige ceintuur.
AANWEZIG BIJ 'DE VINDER:
aantal bonnen 'De Gruyter, Thor*
beckestraat 16; jachthond (grijsbruin
Boulev. <P. Loot 71; fox terriër, tent
200 naast Toko; jachthond, Zandv.*
laan 232; schildpad. Vondellaan 1(
enkele muntbiljctten, Van Speykstr.
22; portefeuille" met inh., Potgieterstr
16 Haarlem; portem. zonder inhoud
(paars), Vondellaan 17; portem. idem
(bruin), Smedestraat 13; mes in sche*
de, Boul. P.Loot 83; damespolshorlo*
<je, Julianalaan 9, Heemstede; kinden
mutsje (blauw), iHaltestraat 56; grijs
damcsjasje, Nic. Beetslaan 4bov.; kin*
derjasje, Kleine Krocht 2; kinder*
broekje, Gr. Krocht 21; kindertruitje
(rood), Hogeweg 60; paar sandalen
(wit). Nassauplein 2; kabouterpop,
Thorbeckestraat 16; kruiwagentic
Kruisstraat 26; bal, !Haarlemmerstr.23
schoudertasje (geblokt), Heijermans*
straat 6; damestas inh. badart.. Sta*
tionsstraat 6; kindertasje rood rjlasHc
Nic. Beetslaan 36; kinderrijwiel, Van
Ostadestraat 16; kinderdriewicler,
Willemstraat 21; grijs wollen dames*
vest, De Wittstraat 5.

Per tram. en bus
Tijdens de Flora verkocht de N.Z.'H.
op de tram* en buslijnen:
90.000 plaatsbewijzen met inbegrip
toegang Flora;
16.000 plaatsbewijzen met inbegrip
toegang Keukenhof;
50.000 plaatsbewijzen voor rondritten
in 'Haarlem Lichtstad en H'stede;
28.250 avondretours naar Haarlem,
waarvan 10.700 op de lijn Zand'
voort* Amsterdam;
7.800 op de lijn Leiden^Haarlem;
8.250 op de 1 lijn Haarlem*IJmuiden;
1.500 op de lijn Den Haag*H'lem.
De rondritten door Kennemerland —
waarvoor 600 plaatsbewijzen werden
afgegeven — bleven, tengevolge van
de slechte weersomstandigheden, be*
neden de verwachtingen.

Heden overleed plotseling na
voorzien te /.ijn van het H. Olie*
sel onsce zorgzame Man, Vader,
Behuwd* en Grootvader
CHRIST1AAN CORNELIS
HEEMSKERK
in de leeftijd van 62 jaar
Uit aller naam:
A. M. Heemskerk:de Mooy
Zandvoort, 27 Mei 1953
Zandvoortselaan 187
De .H.H. Uitvaartdiensten zul*
Icn gehouden worden in do
Parochiekerk H. Antonius te
Bentveld (Sparrenlaan) op Za*
terdaq 30 Mei a.s.; om 8.30 uur
de Stille H. Mis en om 9.30 uur
de H. Mis van Requiem, waar*
na de begrafenis op 'het R.K.
Kerkhof te Zandvoort tegen
10.30 u u r . Rozenkransgebed
Vrijdagavond in bovengenoem*
tic kerk te 20.— uur.

DE ENGELSE

Kroningsfeesten
'in Uw huiskamer per TELEVISIE!
Dat mag U niet missen.
Dagelijkse uitzendingen v.a. 29 Mei
t.m. 6 Juni.
GEEN RADIODISTRIBUTIE
maar Uw eigen toestel ad. ƒ 1,36 p.w.
PlHILIPS PLATENSPELERS. Sterke
prijsverlaging.
PiHILIPS -PICK>U'P in koffer / 99,of ƒ 5,90 p.m.

STOFZUIGERS
Diverse merken . . vanaf ƒ 2, — p. w.
KOELKASTEN, WASMACHINES
e.a. HUISH. APPARATEN leveren
wij op gemakkelijke voorwaarden.
ERKEND PHILIPS SERVICE
DEALER Ook voor reparatie
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de betaling voor U.
RADIO TELEVISIE ELECTRA

f. H.
Kostverlorenstraat 7

Telef. 2534

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

van De Vijver* (Voor uw
G. den Otter {Verplaatst
hut naar kleine /aal „Zo*

Doch SLAGER GAUS noteert de
NORMALE WINTER=PRI.TZEN

WEEKEND-RECL AME:
Mooie doorregen Varkenslapjcs
p. 500 gr. ƒ
Schoudercarbonade
ƒ
Haascarbonade
ƒ
Winkellappen
ƒ
Mooie magere lappen
ƒ
Riblappen
ƒ
Lamscarbonade
f
Blinde Vinken
p. 100 gr. ƒ

1,30
1,75
2,10
1,75
1,85
1,95
1,30
0,45

Alléén Zaterdag:
LUNCHPAKKET (bij vlees)
100 gr. gelard. Lever
}
100 gr. Ontbijtspek
^ 85 Ct
100 gr. Kam
) o,, ,
100 gr. Ontbijtspek
l OS Ct
Volop Hondenvoer.

Etalage-wedstrijd
Naar ons door „Touring Zandvoort"
werd meegedeeld, is de ctalagcwed*
strijd, die tegen vanmiddag was ge*
organiseerd, wegens het slechte weer
en andere omstandigheden, enige
dagen uitgesteld.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Afd. Zandvoort
Bovengenoemde afdeling vergaderde
Vrijdag 22 Mei j.l. in de consistorie
van de Nederl. Herv. Kerk met ah
spreekster mej. G. S. Ch. Wellinghoff.
Na de opening gaf de presidente
het woord aan mej. 'Wellinghoff, die
het onderwerp: massa=mens»gcmeen*
schap behandelde.
Na de pauze werden enkele vragen
gesteld, die spreekster vlot beant*
woordde.
Met deze leerzame avond werd dit
winterseizoen beëindigd.

Zonen

BEHANGWERK
Chirurg merlust". Nieuwe leden,
in elke prijsklasse. Behang
Spreekuur, v. Ziekenf.pat: mits g o e d kunnende kla* ook
uit voorraad leverbaar.
Di. Do. Za. v. 9*10 u. in het verjassen, scijn van harte
welkom. (Melden elke eerste Haltestraat 27 telefoon 2596
Diaconessenhuis.
Woensdag van de maand in
„Zomcrlust". — Vanaf Sep* SLAGRO OM-IJS
ll-leerlijke
jtember e l k e Woensdag, en
ƒ
1,80
per
liter
bij de secretaresse Mevr.
Manders, Nic. Beetslaan 12 SCHEP*I.IS.... VERS IJS
boven.
IJ SB A R POLAK gevulde
Haltestraat 42
KINDERWAGEN te koop.
CAKE'S en PENSc GEBAK
,ƒ• 17,50. E. de Boer („Suc*
Probeert U een-; on-/e
WA AR DE B ON
Prima rietmatten [ces"), Kerkstraat 20.
(tegen inl. tot l Sep t.) een Fijne Allerhande
in alle maten en voor alle
Gevr. ENGELSE
natuurspermancnt van ƒ 6,*
doeleinden. C. A. Rijnbeek,
CONVERSATIELES
voor ƒ 3,'. Compl. m. gar.
Rietmattcnfabriek. Tel. 5116. l x per week. Br. onder no. MAISON MODERN, Zee-Schoolpmn 4 ~ Telef. 2467
Hillegom.
|4102 bureau Zandv. Crt.
dijk 12J, A'dom. Tel. 47671
Juffr., 41 j., zag zich gaarne
VACANTIERUIL
gepl. als HUISHOUDSTER
15 Juli—31 Augustus.
hij heer alleen of in kl. gez. Aangeb. te Zeist: modern
Br. no. 4101 bur. Zandv.Crt. huis, 5 bedden, telefoon en
[garage. Gevr. te Zandvoort:
NETTE WERKSTER gevr. huis met ruimte voor 5 per*
voor l of 2 dagen per week. soncn. Br. onder no. 4103
Mevr. van Es, Kostverloren* nireau Zandv. Courant.
str. 4. Aanmelden 's avonds
na 8 uur.
VACANTIE*
WON1NGRUIL.
Gevr. voor direct FLINK |Wie wil twee weken in Aug.
voor aangename werkkring
DAGME1SJE of meisje v. ruilen met moderne flat in
dag en nacht of werkster v. Gelecn (Zuid*Limburg)?
met vast werk en goede verdiensten.
3 dagen per week. Aanm. Klein gezin. J. v. d. Lelie,
Zich
aan
te
melden bij: Mej. H. Slagveld, Bilderdijk*
's avonds tussen 7*9 u., v. d. Flat Markt 29, Geleen (L.).
straat 18, Zandvoort, 's avonds van 8*9 u., behalve op
Stoim, Haarlemmerstr. 66.
Vrijdag.
NETTE JONGEN gevr. [KAMER GEVRAAGD
Slagerij J. J. SPIERS, onder pension door bejaard
echtpaar van 20*28 Juni. Br.
Haltestraat 30.
v. Brussel, Mcrweclestr. 46,
Gevr.:Nct KINDERMEISJE Utrecht.
vanaf f 11,50
tevens voor lichte huish.
werkz.h. in gezin m. l kind. evr. voor de laatste 14 dg
KHAKI
OVERHEMDEN,
SHORTS,
Juli, l KAMER, 3 sl.k.,
Br. no. 4104 bur. Zandv.Crt. van
WEEKENDSHIRTS met prima pasvorm,
keuken. Makelaar W. Paap,
VVIND.IACKS, WOLLEN SOKKEN, ANKLETS
Nette Serveerster Kostverlorenstr. l, tcJ. 2965.
SANDALEN
vanaf ƒ 10.95
gevraagd voor bediening op SINGER SNEL*NAAI*
het strand in tent nr. 8.
MACHINE TE HUUR.
Firma v.d. Schelde, Halte*
//a/fes/raaf 35 — Telefoon 2131
GEVR. voor de maand Juli straat
7.
MEISJE v. 16 ii 17 jaar voor
hele dagen.
NETTE
Nic. Beetslaan 28.
BROODBEZORGER
Maandag l Juni om 5.30 uur
Te koop: AQUARIUM
gevraagd
cornpl. m. visjes, 40x25x25
[Fa.
A.
van
der
Mije
6
Zonen
cm; l pr. br. HERENSCH.,
SCHOOLPLE1N 4
maat 42, z.g.a.n. Gevr. l pr.
JONGENSVOETBALSOH.
Ten Kateplantsocn 6.
van
WINKELIERS,
Te koop: REMINGTON
Hotel-Café-Restaurant
SCHRIJFMACHINE in goe*
Maakt reclame
de staat, ƒ 100,-. Zand*
voortselaan 141.
door middel van

Kano's,

Fa, A, v.d, Mije & Zonen

Gevraagd:

Flinke
MEISJES

Khaki pantalons

Sporthuis „Zandvoort"

Heropening

Kindermolières
20/23 5.2!
28/31 2.75

24/27 6.2£
32/35 Q.95

Grote Krocht

de
IZANDVOORTSE
COURANT
Want:
|Wie niet adverteert
wordt vergeten!

,$*>

Receptie Maandag l Juni 2—4 uur.
Geheel gerestaureerd, alle kamers voorzien van
warm en koud stromend water. Op iedere étage
badgelegenheid aanwezig.
DE DIRECTIE.

een levensbehoefte voor velen l
Men zegt in Zandvoort:
„In het seizoen is
alles véél duurder!"

GAUS
WEEK-AGENDA SLAGER
Kerkstraat 14 * Telefoon 2102
Monopole
Vrijdag 29 Mei 8 uur: film „Zij was
17 jaar".
Zaterdag 30 Mei 8 uur: idem.
Zondagmiddag 31 Mei 2.30 uur: film
,,Ali Baba en de 40 rovers".
Zondag 31 Mei S uur: film „Zij was
17 jaar".
Maandag l Juni 8 uur: idem.
Dinsdag 2 Juni 8 uur: film „Het lot
speelt met Mr Denning".
Woensdag 3 Juni S uur: idem.
Donderdag 4 Juni 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Zaterdag 30 Mei 2.30 uur Hotel Keur
Uitvoering door pianoleerlingen
van Aad Plas.
Zondag 7 Juni, aanvang l uur:
Automobielraces Grote Prijs van
Nederland der K.N.A.C. op het
Circuit van Zandvoort.
Stadsschouwburg. Haarlem
Vrijdag 29 Mei 8 uur: Rotterdams
Toneel met „Schoppenvrouw".
Zaterdag 30 Mei 8 uur: Amat. To*
neelgezelschap met: „Je kunt nooit
weten".
Zondag 31 Mei 8 uur: idem.

Dames K.J, G, „Noord" L.Woninginrichting
Balledux &

Laat de jeugd haar kansen
niet missen
„Was muziek en zang er niet, 't Ie*
ven had geen waarde", dichtte in de
vorige eeuw, toen er nog geen gramo*
Foons ot radiotoestellen waren, de
Delftse poëet D'e Genestet. Indertijd
/uilen velen dit met een instemmen*
de glimlach hebben gclexen en de
kleine overdrijving die er in zit, gaar*
ne op de koop toe hebben genomen.
Maar het blijft een feit, dat de mu*
ziek voor hen, die er gevoelig voor
zijn — en dat /ijn er zeer velen —
een waardevolle factor in het leven
is, die fleur en genoegen verschaft,
ook met haar bescheidenste en on*
volmaakte uitingen, zoals de gemid*
dclde dilettanten die produceren.
Niet voor niets is de mens een
toonbewustzijn ingeboren, dat hem
zonder enige scholing reeds een aan*
gename gewaarwording bezorgt bij
het luisteren naar een eenvoudig
liedje. Dit aangeboren muzikaal be*
wustzijn heeft in de loop der eeuwen,
volgende op de Griekse *beschaving,
geleid tot het ontstaan van een
kunstmuziek, dat wil dus zeggen een
kunstig gevormd en kunstzinnig uit*
gevoerde muziek, die een van de ge*
weldige uitingen is geworden van de
Europese beschaving.
Men kan een blinde moeilijk de
schoonheid van een schilderij open*
baren en zo kan men iemand die ge*
speend is van het meest primitieve
muzikale gevoel, nimmer tot het
waarderen van muziek brengen, om
de eenvoudige reden dat hij de mu*
ziek nu eenmaal niet kan horen als
een uiting, die meer betekent dan ge*
luid. Hij is ongevoelig voor schoon
geluid, gebonden aan bepaalde vor*
men, levend door klankschoonheid,
rhythmisch gebonden en logisch op*
gebouwd. Met hen heeft de muziek
niets te maken, omdat de muziek
voor hen niet bestaat.
'Maar nu de muzikaal gevoeligen en
de muzikaal begaafden. Die zijn er
dan toch ook maar bij millioenen

op de wereld en voor velen zal de
mu/iek een der waardevolste zaken
kunhen zijn, waarmede zij zich kun*
nen bezighouden.
Maar nu is het met de muziek zo,
dat /ij in de meeste gevallen iemand
niet aanwaait en dat geldt in absolu*
te zin voor de beoefening der muziek.
Deze eist toewijding en doorzettings*
vermogen en in de eerste plaats cni*
ge muzikale aanleg. Deze laatste be*
staat onder de mensen in enorme
verscheidenheid en voornamelijk
daaraan is het te danken of men bij
goede leiding en volhardende studie
iets bereikt, of altijd ver onder de
middelmaat /al blijven. Iemand met
een te gering muzikaal talent kan het
wel brengen tot 't genieten van mu*
ziek, die anderen voor hem maken,
maar tot het goed leren bespelen van
een instrument zal hij het niet brcn*
gen.
Dat de muziekbeoefening ook in on*
/e tijd nog voor te velen verloren
gaat, die wel degelijk muzikale aan*
leg hebben om een instrument te Ie*
ren bespelen, vindt zijn oorzaak in
geheel andere omstandigheden. Te
veel behoorlijk muzikaal begaafden
k r ij g e n de kan s niet
hun drang naar muziek in de praktijk
van het muziekmaken uit te leven,
omdat zij in een milieu geboren zijn,
waar men geen aandacht aan de mu*
ziekbcoefening schenkt. Nou ja, dat
kind zingt zo aardig op school, zegt
de onderwijzer en op dat fluitje van
vijf en dertig cent speelt hij „op het
gehoor heel aardig". Maar 't komt
bij sommige ouders niet in het hoofd
op, zo'n zich uitend muzikaal talen*
tje tot ontwikkeling te laten komen,
geven. Jammer, want de muziek gaat
dan voor dit kind verloren, tenzij zijn
drang naar muziek zó groot is, dat
hij later, als hij groot geworden is,
probeert de verloren tijd van zijn
jeugd in te halen. Dat gelukt wel
eens, maar vaak ook niet
Het is heel jammer, dat de mu/ick*
beoefening op school in 't algemeen
nog maar in een zeer primitief sta*
clium verkeert, want wanneer in het
gezin de muziek als een te verwaarlo*
zen taak wordt beschouwd, zou de
school de aangewezen plaats moeten
zijn om muzikaal aangelegde kinde*
ren te ontdekken Wel of geen mu*

/ieklesscn betekent voor het leven
van met muzikaal " gevoel begaafde
mensen wel of geen vervulling van
een natuurlijke behoefte zich muzi*
kaal te uiten. Dat is een ja of neen
voor het gehele, leven
'Hoe vaak hoort men niet de ver*
zuchting: „Ik wou, dat ik maar piano
kon spelen", of wel „Wat lijkt het
me fijn om viool te kunnen spelen".
En als men dan verder vraagt, komen
vaak de mededelingen, dat de ouder.,
er niet veel voor gevoelden „die du*
re lessen" te betalen en dat zij geen
benul hadden van wat muziek voor
hen die er oor voor hebben beteke*
nen kan.
Wat de financiële kant betreft vra»
ge men dan niet, wat diezelfde
ouders wel over bebben voor de
sportbeoefening en allerhande ver=
maak, dat nu toevallig wel ligt binnen
de kring van hun waardering.
'Het is droevig, wanneer een talent
verloren gaat en niet de kans heeft
gekregen tot ontwikkeling te komen
en het is waarlijk een gewetensvraag
voor ouders en opvoeders wanneer
zij komen te staan voor de beslissing,
een kind muziek te laten leren ot
niet.
In de regel manifesteert zich een
muzikale aanleg bij het kind duidelijk
genoeg. Het heeft alleen dikwijls aan*
moediging en altijd leiding nodig.
Zonder leiding wordt het in de regel
niet veel en de weg van de autodi*
dacten is lang en moeilijk, terwijl de
mu/.iekpaedagogie van de huidige tijd
zo doelmatig en langzaam de tech*
niek voor de leerlingen ontvouwt, dat
men waarlijk „spelenderwijs" zoveel
van de techniek van een instrument
kan leren, dat men er zijn hele leven
plezier van heeft.
'Dit alles geldt voor hen die als
amateur de muziek beoefenen willen.
Voor de vakstudie komt het een en
ander meer kijken.
De bedoeling van deze beschouwin=
gen is, ouders en opvoeders nog eens
op het hart te binden de nodige aan*
dacht te besteden aan de muzikale
uitingen van de aan hun zorg toever*
trouwde kinderen. Zijn ze min of
meer muzikaal, hetgeen veelal clui*
delijk genoeg blijkt, laat ze dan een
instrument leren 'bespelen en getroost
u daarvoor een financieel offer. Blijkl
het kind voldoende aanleg en ambi*
tic te heb'ben, dan zal het door uw
toedoen zijn, dat het voor /ijn leven
kan putten uit een bron van muzikaal
genot, die steeds rijker zal gaan
vloeien.
Daarom: geef ze een instrument en
een kans.
P.P.

li

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
te Zandvoort

Magazijn

Automobielraces om
het wereldkampioenschap

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
Koppen /onder schotel
Kop en schotels
v.a.
Borden
v.a.
Soepkoppen op schotel .'
Theepotten
v.a.
Melkbekcrs
v.a.
Bprrelglaasjes
v.a.
Bierglazen
v.a.

,/i il 'lui
Aanvang! uur
Sportwagenrace

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

0,33
0,55
0,39
1,10
1,45
0,30
0,15
0,15

Wij hebben te veel om op te noemen
ZIET ONZE 4 ETALAGE'S
SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

Aanvang2 u.30 J

Belangrijke

Grote Prijs

telefo onnummer s
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262

Grote Prijs van
Nede|to
Terreinkaarten in voorverkoop t.m. 6 Juni ad. f 1.25 en f 3,50 bij
KNAC-secr., Sophialaan 4, Den Haag, de bijk. en agentschappen
der KNAC en kant. en agentsch. van het Reisbur. Lissone-Lindeman
Kinderen en militairen in uniform ben. de rang van
vj officier f 0.75.
D.- en f 12.50
T R I B U N E P L A A T S E N ad i 7.50,
f 10.

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fijnstnjkenj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H/o. WEENINK

2887
2560
2135
2424
2975

j

2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhulsplein
Stoomwasserij „HoIIandia",
fijnstrijkerij, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47
Siytcrij Lefferts. Zeestraat 44

d&
DAANTJE EN DONALD.
Ik ben bang dat de pacdagogische
schrijvers van verantwoorde boekjes
voor kleuters eerdaags op een 'houtje
/uilen gaan bijten.
Mijn kinderen doen mij tenminste
voor al die idealistische opvoeders
het ergste vrezen.
Er is een tijd geweest dat -/e, met
verheerlijkte gezichtjes konden luist
teren als ik ze voor het naar bed
gaan voorlas over de opwindende
doch zeer fatsoenlijke avonturen van
het brave kaboutertje Okkie, dat
plichtsgetrouwe hulpje=in=nood van
alle ondeugende schepseltjes.
Okkie was het die verdwaalde pocb»
jes weer hij hun baasje terugbracht,
die arme kleine kikkertjes hielp om
ter gelegenheid van de verjaardag van
Ma4cikker feestverlichtinkjes te mat
kacn van kleine glimwormpjes.
Wat kon mijn oudste diep geroeid
zijn bij het uiterst correcte verhaaltje
van het muisje dat ?ijn pootje had
be/eerd.
Sedert enige tijd heb ik echter een
onrustbarende ommekeer in de littc*
raire belangstelling van mijn j'onge*
tjes bespeurd.
Ze hebben me namelijk een eigen
weekblad afgc/ct. Alle jongens op
school youdcn het hebben, alleen üii
niet, wat doe je dan? Mijn *kind /al
geen complexen krijgen doordat hem
in /-ijn jeugd is onthouden wat alle
kinderen toekomt!
Dus kregen -/ij hun weekblad.
Van stonde af aan \ errijkte 7ich
hun woordenschat, en dit n'et in gun»

*^**~>^**^l*>^i+*S***+***+*******~~>**

Bovendien voorverkoop te Zandvoort bij: P. C. Drommel, Haltestraat 9 — J. K.
Haarsma, Paradijsweg 20 — F. J. W. Marske, Haltestraat 32 a — Stichting Tou*
ring Zandvoort, Raadhulsplein.

THEATER „MONO P

Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen,
blauwe, witte en kliaki overalls; Man*
chester, gestreept, blauwe, Eng. Ieren,
ribcord en spijkerbroeken.

VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

Gokozen

VANAF DINSDAG 2 t.m.
DONDERDAG 4 JUNI, 8 uur
Een thriller /onder weerga! Geloof me, ik heb
iemand vermoord, maar ik kan het niet bewijzen!
John Mills, Philis Calvert m

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

Het lot speelt met
Mr Denning

n

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360

op een terrein gelegen aan de nieuw ontworpen \\eg hii
de Dr. Gerkestraat te Zandvoort.
Bestek en tekeningen verkrijgbaar bij onderstaand archi*
tectenbureau tegen betaling van ƒ 15,—" (restitutie
f 12,50 bij ongesch. inlevering binnen l weck na aan=
besteding).
Architectenbureau JOSEP.H EN PIERRE CUYPERS
Vondelstraat 19. Amsterdam (W.).

„ZIJ WAS U JAAR"

1 '

bij het van ouds bekende adres

het bouwen van een kleuterschool

Toegang 18 jaar.

/&/» t/at?

Koopt uw Bedrijfskleding

Namens het R.K. Kerkbestuur van St. Agatha te Zand»
voort /al op 15 Juni 1953 des v.m. om W uur in liet
R.K. Patronaatsgebouw te Zandvoort in het openbaar
woiden aanbesteed'

VANAF VRIJDAG 29 MEI t.m.
MAANDAG l JUNI, 8 uur
Wreed en onbarmhartig wordt de waarheid ont*
huid over een meisjeslevcn! Een fel realistisch
filmwerk! AnnatMaria Ferrero, Michel Auclair,
Michel Simon, in

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

NEEL.

AANBESTEDING

OLE"

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper f Telefoon 2550

wordt keurig
verzorgd door
s

stige v.'m. Waren ze vroeger niet be=
paald kieskeurig in hun woordkeus,
nu is het de hele dag: Ik sla je tot
poeier! Over mijn lijk! Ga het gebit
van je grootmoeder maar verpanden!
Als ik nu 's avonds met een liet
verhaaltje aan kom zetten, breekt er
een storm van protestkreten los: 116
nee, niet van het bosmannetje, maar
van Donald Duck en de kleine bo/c
wolf en zijn luie vader, veel linker'
Met grote interesse volgen ze de in=
fame streken van de aartssgemcnc
wolf en de ook voor mij onbegrijv>=
bare liefdesverhouding tussen Donald
Daisy, Katrien en de nietsnut Guus,
met gestolen minnebrieven en al.
Naar: „De baard van Daantje" luis*
teren /e met een geringschattend
lachje, het is een soort VerlofVA'voor
/e geworden, vol wee^oete stoutig*
hcidjes.
En ik maar proberen paedagogitch
te blijven — nee het valt soms niks
mee, die vorming van de tere kinder=
7iel!
Ik wacht nu op het ogenblik waai s
op 7e. me Sartre zullen voor/etten!

voor RIJWIELEN, ONDERDELEN,
VERLICHTING, STOFZUIGERS,
WASMACHINES, enz. enz.

BANDEN,

Toegang 14 jaar.
Zo juist verschenen A. D. HILDEBRAND
ZONDAGMIDDAG 31 MEI, 2.30 ui»
SPECIALE MATINEE. U wordt gepresenteerd
het prachtige filmwerk

MONUS en de vliegende schotels
Voorhanden met de andere delen bij

I 3j95

BOEKHANDEL F. VAN HERWIJNEN

Ali Baba
en de 40 rovers

Haltestraat 12

Gertenbachs Drukkerij

met Maria Montez, John Hall, Kurt Match.

verzorgt al Uw

DRUKWERK

Toegang alle leeftijden.

Telefoon 2135 Achterweg l

Dank zij Uw hulp!

Bakkerij Houtman
EEN TAS VOL V O O R WEINIG GELD1

\\\

Toen storm en vloed onze kusten teisterden, stond
het Rode Kruis op de bres. Op het eerste alarm
schoten Rode Kruis-colonnes toe. Dagen en nachten
en weken was het Rode Kruis in touw. Maar daardoor ontstond een andere bres - een bres in de
middelen van het Rode Kruis. Die zijn nu vrijwel
uitgeput. Toch moeten we verder! Het Rode Kruis
moet weer paraat zijn bij nieuw onheil - waarvoor
de hemel ons behoede - maar waarvan dreiging
op en om ons is... Wat het Rode Kruis deed, kon
het doen dank zij veler daadwerkelijke hulp. Stel
het in staat nóg doeltreffender dan voorheen, zijn
taak te blijven vervullen. Help die fiere Rode Kruisvlag „in top" houden; laat hij uitwaaien als symbool
van menslievendheid, moed en offervaardigheid.
Geef!
Het Rode Kruis vraagt geen offer, slechts een bijdrage. Laat het, daar waar 't kan, een milde bijdrage zijn.
De activiteit van het Rode Kruis U llnds
% Februari ].l. voor een zeer belangrijk
gedeelte gericht geweest op de hulpverlening In de noodgebleden Hel heelt zijn
middelen vrijwel uitgeput ten behoeve van
de aan zijn zorgen toevertrouwde slacht
offers. Ter tegemoetkoming In een gedeelte
der gemaakte kosten heeft het Rampenfonds een belangrijk bedrag vergoed, terwijl veel doeltreffende hulp kon worden geboden mede dank zij de offervaardigheid
van Iimer-organlintlel In het buitenland
Derampendepotsvan het Rode Kruis moeten

echter zo spoedig mogelijk worden ultge*
breid. Het koitbare materieel, dal door
het Intense werk In de afgelopen maanden
sterk heeU geleden, eist herstel of vernieuwlng. Het uitgebreide dagelijkse werk
van het Rode Kruis mag geen vertraging
ondervinden Bloedtransfusledlenst, Wel(ure-werk, Rode Krulj-colonnes, Hoornvllestransplantatiedlenst en al die vele andera
humanitaire werkzaamheden moeten blijven
functlonneren. Het Rode Kruis wac paraat*
maar moet paraat blijven.... Dat kan •
dank zij Uw daadwerkelijke hulp.

MaaAr ons

RODE KRUIS
Dit II een publicatie van het
Centraal Campagne Comité

wéér

Kerkstraat 15, Zandvoort

Toiletzeep

RESTANTEN-TAPIJTEN
Verkoop beperkt aantal
fabrieksrestanten w.o.
Wiltons 190 x 290 van
ƒ 110,- voor ƒ 79,50;
225 x 325 van ƒ 165,—
voor f 109,—. Extra gro<
te maten 270x360 slechts
ƒ 155,-. M. Smyrna's gr.
maten van ƒ 198,— voor
ƒ 125,—. Bezoekt onze
toonkamers.
TAPIJTHANDEL
„MABO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

l

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

4v

Natuurazijn
per fles

• 25O gram

Limonadesiroop

. . . . . .

titm

Mag. Ontbijtspek _ _
2OO gram

O9

Chocohagel

per fles vanaf . . . .

Engelse Toffee's
per blikje

Zomerdrups

200 gram

42

vanaf 15O gram . . .

Marie Biscuits

Grote Pinda's
25O gram

O9

2OO gram

Rozijnen

__

Grote Spritsen

25O gram . . . . .

33

5 voor

25

Bovendien voor de kinderen:

INKOOP
van
antiquiteiten
Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor*
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

Vermicelli

5 stukken . . . . .

BIJ IEDER PAK W.v. A. KOFFIE
EEN TRAPEZE POPPETJE

CADEAU
Kijk

zelf
maar bij

VANAMERONGEN

Opgericht 1900
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FLINK VERBETERD

V/.oJL paraat maah,
tekorten
De Zandvoortsc Reddingsbrigade
hield Vrijdagavond in de bovenzaal
van hotel Keur een druk bezochte
kernbijeenkomst. De voorzitter, de
heer J. G. Bisenberger, zette vrij uit*
voerig uiteen welke maatregelen reeds
door 'het bestuur zijn ondernomen in*
zake het strandwerk. De post Piet
Oud heeft slechts weinig stormscha*
de opgelopen, binnen enkele dagen
zal deze geheel zijn verbeterd. Vrij*
willigers hebben het houten gebouw*
tjc van een fleurig verfje voorzien.
De vier vletten zullen deze week op
het strand verschijnen, doch het is
te betreuren,- dat bijna alle riemen
'door de storm op l Februari j.l. zijn
weggespoeld, terwijl er tevens gebrek
is aan zwemvesten. Er bestaat echter
gegronde hoop, dat vrienden van de
brigade in dit gebrek zullen voor*
zien, daar enkele toezeggingen in de*
ze richting reeds zijn ontvangen.
De grote schade aan de post „Ernst
Brokmeier" wordt voor ongeveer 80%
'door de verzekering gedragen, maar
uit de nagenoeg lege kas moet toch

voor het resterende gedeelte een hè*
drag van ongeveer vijfhonderd gul*
den worden getrokken
Het bestuur van de brigade hoopt
echter, dat vele inwoners zich als do*
nateurs zullen aanmelden, waardoor
het werk weer enigszins gemakkelij*
ker zou worden. Er bestaat ernstige
behoefte aan twee verrekijkers. Wel*
licht dat er onder onze lezers nog en*
kele zijn, die hun kijker willen uitle*
nen of desnoods willen schenken? De
secretaresse, .mej. N. Terol, Maris*
straat 28, is gaarne bereid uw exem*
plaar in ontvangst te nemen!
De ere=voorzitter, de heer P. van
der Mije, gaf nog een uitvoerige uit*
eenzetting over de nieuwe in te stel*
len kustwachtdiploma's, terwijl de
heer C. de Jong, strandcommandant,
bijzonderheden vertelde over het pos*
ten op Zondag tijdens de maanden
Juni, Juli en Augustus. Uit de ver=
gadering kwamen verder nog aller*
lei suggesties, welke door het bestuur
binnenkort nader zullen worden be*
keken.
Uit alles blijkt dat de Zandvoortse
Brigade wederom paraat is om zo no*
dig op. het strand de helpende hand
aan onze gasten en inwoners te bie*
den.

Een goed begin
voor de Zandvoortse vlettenploegen
Maandagavond trokken ongeveer 25
leden van de Zandvoortse Reddings*
brigade met de trein naar Amster*
dam om in het kader van de sport*
week deel te nemen aan de jaarlijkse
vlettenwedstrijd in het_ Oosterdok.
Bijna 50 ploegen waren op deze
gure avond present en vol verwach*
ting klopten de harten der Zandvoor*
ters. Maar ook de Amsterdammers
waren onze dorpsgenoten niet verge*
ten en bif de start van de herenploegs
geoefenden werd de aandacht van de
andere ploegen erop gevestigd, dat
men ernstig met Zandvoort rekening
moest houden. Dit kwam ook wel uit,
want midden op de baan lag Zand*
voort "ongeveer een lengte voor, maar
toen bleek toch dat TOKM over de
langste adem beschikte, Begrijpelijk,
want deze ploeg heeft de laatste
maand vier uur per dag op dezelfde
baan met dezelfde vletten geoefend..
Zandvoort I eindigde op de 2e plaats
in 2 min. 32.1 sec., direct gevolgd
door Oranje Nassau in dezelfde tijd.
"•Nog meer "spanning was er bij de
dames, die reeds tweemaal de beker
gewonnen hebben. De start was uit*
stekend en meter voor meter liepen
de meisjes uit. Nagenoeg zonder

Blikseminslag
Maandagmorgen omstreeks 10 uur
sloeg de 'bliksem in tijdens een vrij
hevig onweer. Het pereeel Zand*
v'oortselaan no. 110, bewoond door de
familie Wolters, werd getroffen.
Het gevolg was, dat de schoorsteen
in tweeën werd gespleten, de licht*
leiding stuk sloeg en een radiotoestel
werd vernield. Voorts werd schade
aangericht aan de gordijnen, het
vloerkleed en de parketvloer. De
brandweer belastte zich met de op*
ruimingswerkzaamheden.

O.S.S. l gepromoveerd
-Door de overwinning van W.V.G.V.
op U.D. is het eerste herenhandbah
elftal van O.S.S. gepromoveerd. O.S.
S. zal het volgende seizoen uitkomen
in de districtszklasse.
Voor insiders is het succes van deze
Zandvoortse handbalploeft niet uit de
lucht komen vallen Meestal werd
met grote cijfers in de competitie ge*
zegevierd. Een hartelijke gelukwens
is voor deze fraaie promotie wel op
zijn plaats.

Vergadering „Ons Gebouw"
Donderdagavond vergaderde de ver*
cniging „Ons Gebouw". Na een uit*
voerige bespreking werd besloten tot
een grondige restauratie van het ge*
bouw aan de Brugstraat, evenals tot
vernieuwing van het meubilair. In de
derde week van Augustus a.s. zal een
bazar -worden georganiseerd om de
grote kosten aan deze restauratie ver*
bonden, enigszins te kunnen dekken.
Eventuele geschenken ten bate van
deze bazar kunnen reeds van heden
af worden bezorgd bij Mevr. Mol&
naar, A. J. v. d. Moolenstraat 4.

strijd wist men zich voor de finale
— a.s. Vrijdagavond — te plaatsen
in de tijd van 2 min. 52 sec., een tijd
die bij strijd nog flink verbeterd kan
worden.
Als laatste ploeg verscheen Zand*
voort 3 heren bij de ongeoefenden.
Biljart l liep iets uit, maar na" enige
honderden meters werd deze ploeg
door Zandvoort gepasseerd. De over*
winning scheen zeker, maar op het
laatste ogenblik werden er enige
foutjes gemaakt, waardoor met ee»i
minimaal verschil met de tweede
plaats 'genoegen genomen moest wor*
den.
De dames komen nu in de finale
uit en vrij zeker ook de eerste heren*
ploeg, daar de snelste tijd van de
„tweeden" werd gemaakt.
Hedenavond komen Zandvoort 2
heren en Zandvoort 2 dames nog aan
de start, zodat misschien wel meer
goede resultaten geboekt zullen wor*
den.

Hoewel de saneringswerkzaamheden
aan de riolering nog niet beëindigd
zijn, kon Maandagmorgen toch al ge*
constateerd worden, dat men gerust
van een flinke verbetering mag spre*
ken.- In de Schoolstraat en de Willem*
straat b.v. heeft men geen last van
het water gehad, hoewel de tweede
aansluiting naar het pompstation via
Grote 'Krocht en Koninginneweg nog
niet schoon is en dus niet voor rui*
mere afvoer kon zorgdragen. Hoewel
toegegeven moet worden, dat de re*
genval niet zo heel groot was, mag
volgens insiders verwacht worden,
dat van wateroverlast geen sprake
meer zal zijn.
Doordat 'de rioolkolken geheel door
het zand waren bedekt stond er
Maandagochtend veel water in de
Herman Heijermansstraat en ook in
de omgeving van liet Schelpenplein.
In de loop van de dag is hierin ver*
betering gebracht.

Uitvoering door pianoleerlingen
van Mevr. Plas
In de gezellige zaal van. Hotel Keur
gaf Mevrouw Aad Plas Zaterdag een
leerlingcn*middag.
Een geanimeerde middag, waar
veelal goede muziek werd gespeeld.
Er waren beginnen'den en ook ge*
vorderden, die wel door hun spel
blijk gaven van enige belofte.
Van de vier eerst*optredende klein»
tjes kunnen wij geen bijzonder gewag
maken. Bij allen viel een slechte hout
ding van de handen op. Geheugen*
storing en zenuwachtigheid zijn de
gewone verschijnselen bij dergelijke
uitvoering
en het corrigeren van
technische tekortkomingen is hier

Goede resultaten
bij de Schoolverkeersexamens
Vrijdag 29 Mei nam de Onderwijs*
Verkeerscommissie aan 174 candi»
daatjes, allen leerlingen van Zand*
voortse scholen, het schoolverkeers*
examen af. Om -8' uur werd gestart
met het wielrijders examen, daarna
volgde het examen voor de voetgan*
gers.
Vooral de route voor het wiel*
rijders*examen was zwaar, maar de
gegadigden kweten zich zo serieus
van hun taak, dat er weinig fouten
gemaakt werden.
De candi'daten waren allen bij het
politiebureau aan de Hogeweg opge*
steld en vertrokken met een tussen*
ruimte van ongeveer één minuut. Sa*
mengaan was ops straffe van diskwa*
lificatie verbo'den.
Wij zijn de jeugdige voetgangers
eens gevolgd "op'hun tocht, die via
de Thorbeokestraat, Boulevard en
Zeestraat -naar Monopole voerde,
waar de finish was. Het was aardig
om de jongelui hun proeven van be*
kwaamheid te zien afleggen: kaars*
recht als hadden ze een wortel inge*
slikt, tenen precies op 'de rand van
de stoep, eerst links dan rechts kij*
kend en tenslotte haaks overstekend.
Sommigen bestonden het zelfs nog
om op hun wandeling hun arm als
richtingaanwijzer te gebruiken en we
zijn op deze tocht tot de conclusie
gekomen, dat we, om een foioscoopje
te pikken, steeds de grofste overtre*
dingen begingen. Wij hopen ons Ie*
ven te beteren.
Des middags werden in Monopole
door Burgemeester Mr H. M. van Fe*
nema, die vergezeld was van zijn echt*

Cj.un.fah,) aan. de
Dag Mevrouw en dag mijnheren!
Mijn vader zegt altijd mevrouw en de
heren en dan heeft*ie 't over de Raad
Ze zeggen dat je altijd dingen aan de
Raad mag vragen en zeggen en dat
de Raad dan raad schaft. Moeten j ui*
lie horen:
Ik zit omhoog. Mijn grote broertje
zegt wel es: ik zit in 't schip. Dan
bedoelt hij dat*ie iets gedaan heeft
wat m'n vader niet goed vindt. Krijgt
ie natuurlijk op z'n.... nou ja, dan
krijgWe een standje en dan moet*ie
naar bed als alle kinderen nog buiten
spelen.
Moet U horen: Nou zit ik in 't
schip, want de juffrouw wil dat we
een opstel maken over de Gemeente*
raad. Maar wat kan je daar nou over
vertellen, hè? Ik zei tegen m'n vader:
Doe jij nou es een keertje aardig-en
schrijf voor mij dat opstel; dan zal ik
je een week lang elke avond met de
afwas helpen.
Eerst keek m'n vader nijdig, maar
later begon*ie te lachen en toen zei
die: Je moet je eigen boontjes dop*
pen, dan ben je een grote jongen. Ik
doe pok alles zelf.
Hij wel. Maar ik weet veel te goed
dat ik alleen maar groot ben als m'n
vader ergens onder uit wil. Anders
ben ik altijd klein. Ook als ik naar
de bioscoop wil en in de trein zit.
Maar die duigen kosten centen en dat
is natuurlijk wat anders. Maar me*
vrouw en de heren, daar gaat 't nou
niet om. Ik moet dat opstel maken
en toen dacht ik, misschien weten ze
er zelf wel raad op. Daarom vraag ik
U beleefd of U mij wilt helpen. Ik
weet al een heleboel van de Raad,
maar dat mag ik niet in m'n opstel
zetten, want de juffrouw houdt niet
van gijntjes. Ze is goed streng hoor,
maar een enkele keer kan je ook wel
es met 'r lachen.
Laatst hebben Adri en ik een slak

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post ƒ G.—. Buitenland ƒ 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvwrt

fèaad

op d'r boek gezet. Maar daar gaat 't
nou niet om. Dat heb ik al een keer
gezegd, maar 't gaat echt niet om de
juffrouw. Maar nou ik 't toch over
d'r heb: Kunnen jullie haar de zak
geven? Kan dat? Of alleen maar zeg*
gen dat ze niet zo streng moet zijn?
Ik moet wel es de gang op, ook al
heb ik niets gedaan. Dat is niet leuk.
Nou heb ik gehoord dat iedereen zo
voor onderwijsvernieuwing is. Dan
mogen ze ook wel es kijken naar die
stomme op*de*gang*zetterij van som*
mige juffrouwen.
Misschien kan U, mevrouw en de
heren, ook es wat zeggen wat U
denkt van de verkiezingen, die ze
overal gehouden hebben. Ik weet wel
dat ik nog niet mee mag stemmen,

Bartje junior schrijft

genote, met een paar vriendelijke
woorden en een handdruk, de diplo*
ma's uitgereikt.
Daar de Voorzitter, -wethouder A.
Kerkman, verhinderd was, werd diens
functie waargenomen door de Secre*
taris de heer Brüne. ,
Op 12 van de 174 na slaagden alle
candidaten, wat een zeer gunstig re*
sultaat is.
Voor de beste van iedere school
was een diploma met boekenbon en
embleem beschikbaar gesteld. De na*
men van de gelukkigen zijn:
Hans Rijven, 'Hannie Schaftsch.;
Wilco Kornmann, Juliana School;
Tonny Allebes, Karel Doorm.sch.;
Jan Kiewiet, Maria School;
Bernhard Moes, Wilhelminasch.
Verder werden nog uitgereikt: Diplo*
ma met Embleem, Diploma met vlag*
getje, Diploma met speld of alleen
Diploma, naar gelang"'het~aantal 'ge*
maakte fouten.
Alles was tot in de puntjes ver*
zorgd en verliep zeer vlot. Jammer
dat het weer zich van zo'n slechte
zijde liet kennen.
Naar wij van de heer Brüne verm*
men, telt de vereniging voor „Veilig
Verkeer", die een onderafdeling is
van Haarlem en Omgeving, hier in
Zandvoort reeds 50 leden.
Onder de autoriteiten in Monopole
merkten we op: De -Korpschef van
Politie de heer H. P. Huysman, de
Gemeente Secretaris W. M. B. Bos*
man en drie Bestuursleden van de
Vereniging „Veilig Verkeer" van
(Haarlem en Omgeving.
G.H.

een brief.

maar als ik 't mocht, stemde ik op
de vader van m'n vriendje. Die heeft
een auto en ik mag er wel es in zit*
ten, 'helemaal tot Haarlem, en weer
terug. En onze badgasten zijn ook
aardige mensen. Daar kreeg ik een
keer klapkauwgum van. M'n moeder
zegt: Bah, wat een geklieder, maar

ik vind 't lekker, hoor. Kunnen bad*
gasten ook in de Raad? Mijn vader
zegt van niet, maar die kan toch niet
alles weten, .hè? Of wel? O ja, ik
heb gehoord dat we twee burgemees*
ters en vijf wethouders krijgen. Is
dat zo?
Als het onderwijs vernieuwd wordt,
wilt U mi) dan ook een nieuwe
schooltas geven?
Dat hoort wel niet bij m'n opstel,
maar van m'n vader krijg ik geen
schooltas. Hij zegt: ik blijf niet aan
de gang. Maar U zou me misschien
voor één keertje willen helpen? 'Kunt
U me ook zeggen hoe het precies zit
met die besloten zittingen? Roddelen
jullie dan achter de dichte deuren of
praten jullie dan over dingen, waar
wij geen verstand van hebben?
Ik heb ook wel es gehoord dat er
een raadslid vernietigd wordt door de
kroon Dat kan toch niet?
Dat is toch niet echt, hè?
En kunt U me ook zeggen
hoe veel 't kost als je naar
een raadsvergadering wilt?
Is dat duur? Ik heb een
varken met drie gulden ne*
gen en zestig Maar dat
voor m'n schoolreisje.
Dag mevrouw en de heren. Ik wacht
nou maar op Uw antwoord hoor.
Daaaagü
BARTJE Jr.
Mevrouw, mijne Heren,
Doet U geen moeite. Ik /al de jongen
zelf van repliek dienen. Hij is wat
impulsief en draagt 't hart op de lip*
pen. 't Is een alleraardigst kereltje
Er schuilt wel een goed raadslid oj
zelfs een wethouder in hem. Overi'
gens moet hem veel vergeven wor
den, want hij is een zoon van
K ,
BARTJE.

loodzakelijk en dan „een volgende
ceer beter!"
Wij hoorden o.m. een vrij goed ge*
speelde „Sonatine in G" van Beet*
loven en een paar goed gespeelde
stukjes voor 4 handen van Sartorio.
Vervolgens een drietal „Dansen" van
-laydn, Ditters v. Dittersdorf en
lummel, die wat onrhythmisch wer*
den voorgedragen en dan een „So=
natine" Op. 49, No. 2 van Beetho*
ven, vrij goed gespeeld. Hierbij merk*
en wij een behoorlijke aanslag op.
Met drie aardige stukken van
Whitehead maakte een jonge dame
een goed figuur. Technisch bracht zij
iet er vrij goed af en haar handhou*
ding was correct.
Niet onverdienstelijk werden de
aeide stukjes „Wachterlied" en
,\Vals" van Grieg vertolkt. Opval*
end was het onjuiste pedaalgebruik.
•Con deze jongen zijn hak niet op de
grond zetten? Zó erg klein was hij
:och niet.
De 'beide stukken van iMontaque
ïrving (ietwat in Godard's stijl ge»
schreven) voldeden wel; echter op*
jassen voor overmoed! Misslaan
m enkele rhythmische slordigheden
laclden wellicht voorkomen kunnen
worden door wat meer beheersing.
Van de verdere prestaties der disci*
selen noem ik gaarne een meisje, die
Chopin's ,,Wals" op. 69, No. 2 wel
muzikaal voordroeg.
Een andere leerlinge die „Noctur*
ne" op. 37, No. l van Chopin speelde,
jleek absoluut niet tegen de moeilijk*
leden van dit stuk te zijn opgewas*
sen. Beter was Chopin's „Mazurka".
,Marche militaire" van Schubert voor
4 handen werd een successtuk voor
jeide speelsters.
Na de pauze voldeden het meest
,,Mazurka" van Saint Saens, die ech*
:er. meer Frans van opvatting kon
ijn.
De mooie „Variaties" in A Uur van
üaydn, 'die uitgezonderd enkele tech*
nische tekortkomingen vrij beheerst
werden gespeeld", maakten een-goede
indruk.
De bekende „Spaanse dansen" van
Moskowski, voor vier handen, volde*
den zeer goed. En ten slotte kwam
de ,,clou" van de middag, het „Con*
eert" in A dur van Ditters v. Ditters»
dorf met begeleiding van strijkorkest
o l v. de heer Jan Plas.
De/e componist von Dittersdorf
leefde van 1739 tot 1799. Hij was een
zeer vruchtbaar componist van sym*
phonieën, concerten voor viool, voor
piano en andere instrumenten. Zijn
stijl heeft overeenkomst met die van
Joseph Haydn. Het zangerige ele*
ment herinnert sterk aan Mozart.
iHet bovengenoemde concert is
c!rie*delig: Allegro molto, Larghetto
en Rondo.
De frisse interpretatie van dit werk
mocht er zijn. De jonge pianiste gaf
bewijzen van een welbewust begrip
van wat zij te doen had. Alles ge*
tuigde van aanleg voor het instru*
ment en een gezonde muzikaliteit, die
tij nu eenmaal van nature blijkt te
bezitten. Bovendien heeft zij een ze*
kere ,,feelmg" voor een consciëntieus
technisch studeren, waardoor het stuk
goed uit de vingers kwam.
.Het begeleidend orkestje kweet
/ich heel goed van zijn taak en de
rustige directie van de heer Jan Plas
maakte dat alles vlot van stapel liep.
Mevrouw Plas ontving een welvcr*
diende bloemenhulde.
Zij kan over het algemeen met
genoegen op deze uitvoering te*
rugzien — één ding moet mij van 't
hart; /ij dient vooral de muzikale
voordracht, interpunctie enz. nog
meer bij haar élèves bij ie brengen,
veelal werd er te schools, erger: te
machinaal gespeeld met te weinig nu*
ancenng.
JAC. BONSET.

Brandje
Zaterdagavond werd de brandweer
gealarmeerd voor een brandje in per*
ceel Brederodestraat 71. Het bleek
dat de haard door de parketvloer was
gezakt met het gevolg, dat de vloer*
balken in brand raakten. De brand*
weer had geruime tijd nodig om 'het
vuur onder de knie te krijgen.
(Ingezonden

mededeling)

HEDFN van 10.15—23.30 uur
Volledig

Televisieprogramma
Kroningsfeesten
HOTEL BOUWES
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FAMILIEBERICHTEN
•Heden is-, in volle vrede van
ons heengegaan tot. onze diepe
droefheid onze ' lieve zuster,
behuwdzuster en tante
' . BOUKJE KLEEFSTRA
weduwe van 'Hendrik
1
'Cornelis Bouwman
in.de ouderdom van, 63 jaar.
S. DekkérsKleefsfra
' ' '
'
Zandvoort, 29 Mei 1953
Duinweg 21 ...
De>.teraa"rdcbes'telling-.he,eft HÉ*.
den op 'Dinsdag 2 Juni in alle
stilte plaats .gehad op de Al*
gein. Begraafplaats a/d Klever»
laan te 'Haarlem.

Nieuwe politiepost
bij het tentenkamp

D
E, den Hartdg-Ricardo
Kinderarts
niet te consulteren
GEM. VRIJ HUIS te huur
of te koop. 3r. onder no.
4201 bureau Zandv. Crt.
JÜFFR. GEVRAAGD 'voor
hulp bij consumptictent o.p
strand. Fa. Schuiten, tent 24.
Een FLINKE WERKSTER
gevraagd. Br. onder no. 4202
bureau Zandv. Courant.

PENSION

U laat mij toch niet
in de steek?...

gcvr. van 27 Juni voor 3 a
4 weken, voor echtp. m. l
kind, (man overdag afw.).
Br. No. 168.230, BOLREK,
Koningsplein l, Amsterdam.

Sport

Op het eerste alarm uitgerukt, heeft het Rode Kruis
zich bij de stormramp volledig gegeven - zijn middelen niet gespaard. Het
heeft zich uitgeput.
Nu staat 't daar - gehavend,
verzwakt. Toch blijft nog
ontzettend veel . werk te
doen, vandaag en morgen
en iedere dag wéér. En dan
geve de Hemel dat we gespaard blijven voor nieuwe
catastrophes. Daarom: het
Rode Kruis moet zo spoedig mogelijk weer .paraat
zijn. Geef 't nieuwe kracht.
Maak hét weer innerlijk"
sterk. Bezorg het de.middelen. U hebt al zo geofferd; nu weer geven ? Het
Rode Kruis vraagt g e e n
offer, slechts een.bijdrage.
Laat het, daar waar 't kan,
een milde bijdrage zijn.

U kunt het toch
niet afschreeuwen

UITSLAG PUZZLERIT
Zondagmiddag organiseerde de mo*
torclub „Zandvoort" een puzzlerit
over e'en afstand van ongeveer 90.km
over goed'begaanbare wegen. De deels
name was ondanks het vrij slechte
weer zeer groot, 'daar men 30 moto*
ren.en 31 auto's telde.
~~
•De uitslagen luiden:
ï. H.' Oddens', M.C.Z. met Ford, 6
strafp.; 2. Korstjens, M.C.Z. met Hill*
man, 6 strafp.; 3.. 'N. G. Turkenburg,
M.C. Bloembollenstreek op Jawa 250
cc,'7 strafp.; 4. H. de Vrijer, V.V.A.
A. "niet Ford-Vedette, 8 strafp.; 5. E."
de Graaff, iM.C. 'Haarlem met Opel,
10 strafp.; S. "M. W. Schörn, M.C.Z.
met .Vauxhall,-10 strafp.; 7. 'H. Mei*
land, M.C. Haarlem rnet Volkswagen,
10' strafp.; 8. Brouwer uit Utrecht op
Hillman 125 cc, 10 strafp.; 9. Th.
Koks, M.C. (Haarlem .met Volkswa*
gen, 10 strafp.; 10. L. A. Weber, M.
C.Z. op Puch 125 cc, 11 strafp.r 11.
G. de Ridder, M.C. Tourist met D.K.
W. 200 cc, 12'strafp.; 12. K. Brink,
M.C. Haarlem, met Triumph 350 cc,
13 st'rafpunten.
. "•

wanneer U de goede hoedanigneden. van uw artikelen
onder de aandacht, van het
kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat de Zandvoortse Courant te uwer beschikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat 'het plaatselijk- en -regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld"— v a n ' A tot Z:
In die sfeer genieten -ook
uw advertenties méér dan
gewone - belangstelling en.,
POSTDUIVE-NSPORT..'
P:V. „Pleines" hield op Zondag 30 de resultaten bewijzen, dat.
'Mei een we'dvlucht vanaf Orleans, Steek voor uw reclameplan531 km. De eerste duif werd getoond nen -uw licht eens op bij de
oh*"' 16.53.9 uur. :- - '
••'•A: Paap r l; 12, .14, 15, 17; C: K.
Zandvooxtse
Draijer 2, 8;'C. Visser 3, 7; P. "Koper
Courant
4;"22; G: ••'Driehuizen 5, 13, 28; A'.' J.
Spolders 6, 30; A. Dorsman 8; B. Achterweg l - Telef. 2135
Lukkassëri"10,'20;'V. C. dé Munck 11;
H. Lansdorp 16; P. Peters 18; H. Bar*
tehs 19, 24; 25; J. Koning 21'; W. G.
Ruime keuze
Koning. 23, 26;' C. Koper 27; K. Kra*
mer 29; 'A.- Molenaar 31; J. Schran*
dërs-32;-J. N/Huyer 33.
in allo moderne tinten.. .. van ƒ 27,75 tot ƒ46,—
BRIDGEWEDSTRIJ'DEN
PANTALONS in vele kleuren ƒ 11,75 tot ƒ 36,KAMGAREN COSTUUMS 100% wol v.a. f 79,Het districtsbe'stuur van .Haarlem van
Originele TROPICAL COSTUUMS .. ƒ 108,-de Ned. Bridge Bond organiseert in
het kader van de Kennemerlandbe*
Verder hebben wij een grote sortering in
ker bridgewedstrijden, -welke een
Regenjassen, jongens plusfours,
groot succes beloven te worden. Ook
de -Zandvoortse Bridgeclub neemt
corduroy- en manchesterbroeken,
hieraan deel en wist met drie teams
windbrekers en zeiljoppers
twee wedstrijden te winnen en een
gelijk te spelen. Zandvoort l versloeg
Bridgeclub 1940 2 met 102*60, terwijl
Zandvoort' 2 een 103=92 overwinning
Kerkstraat 20
wist te behalen op R.K. Bridgeclub
„tHaarlem". Zandvoort 3 speelde te*
gen 'Bridgeclub 1940 3 met 115414 ge»
lijk. In de maand Juni moeten de
drie Zandvoortse teams nog twee
wedstrijden spelen.
STRANDBEWONERS

+
+
+
+
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+
+
+

De activiteit van het Rode Krult
Is sinds 1 Februari j.l. vooreen
zeer belangrijk gedeelte garicht geweest op de hulpver*
lening in de noodgebieden. Het
heeft zijn middelen vrijwel uitgeput ten behoeve van de aan zijn
zorgen toevertrouwde slachtoffers. Ter tegemoetkoming
in een gedeelte der gemaakte
kosten heeft het Rampenfonds
een belangrijk bedrag vergoed,
terwijl veel doeltreffende hulp
kon worden geboden mede
dank zij de offervaardigheid van
zuster-organisaties .in het buitentand. De rampendepôts van
het Rode Kruis moeten echler •
zo spoedig mogelijk worden
uitgebreid. Het kostbare rnaterieel, dat door het intense werk
in de afgelopen maa'hden sterk
heeft geleden, eist herstel of
vernieuwing. Het uitgebreide,
dagelijkse werk van het Rode
Kruis mag geen vertraging
ondervinden. Bloedtransfusiedienst, Welfare-werk, Rode
Kruis-colonnes,Hoornvliestransplantatiedienst en al die velo
andere humanitaire werkzaamheden moeten blijven functionneren. Het Rode Kruis was
paraat, maar moet paraat
blijven.. Da't kan - dank zij Uw
daadwerkelijke hulp.

ons

RODE KRUIS

wéér paraat
Gevraagd:
SPORTCOLBERTS

Kledingbedrijf Succes

MELKERIJ

De zee is een grijze vlakte, met de
bekende witte schuimkoppen. Op het
strand zijn slechts de schelpenvis*
(ook Bulgaarse)
sers, sommigen met hun karakteris*
Heerlijk, verfrissend en last not least tieke karren, anderen met minder
gezond
romantische vrachtauto's in de weer.
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 Begin Juni heeft meer weg-van be*
gin. December.
Regen en harde wind.
Op het 'Noorderst'rand staan de
tcnthuizen van de kampeerverenigin*
gen uit Haarlem e'n Amsterdam als
een kleumende'kudde bij elkaar.
telefoonnummers
De bewoners die hierheen getrok*
ken zijn, zoals telkenjare, om de kin*
en adressen
deren en zich/elf gezondheid van zon
en zee te laten -opdoen, hebben nu
2000 .Brandmelding
eerder kans op een stevige griep.
'Maar hoe dan ook, ze zijn weer
2403 Commandant Brandweer
present. D'e .tenten staan al weer enige,
3043, 3044 Politie
tijd opgesteld als een langgerekt dorp
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
dat aan een paar nauwe zandstruten
ligt.
2345 Gem. Secretarie
'Het is al weer enige weken gele»
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la den dat ze begonnen zijn, deze kam*
2262 Informatiebureau Vreemdelinpecrders, met de opbouw van hun
genverkeer, Kiosk Baadhuisplein zomerverblijf.
Toen werd. er tijdens vrije Zater*
2887 Stoomwasserjj „Holtondia",
dagmiddagen en Zondagen gema»
fünstrtfkertf, J. H. G. Wcenink, noeuvreerd met stokken, zeilen en
Pakveldstraat 30 a
palen om de zaak „op poten" te krijs
8560 Taxi dag en nacht, Zandvoortee- gen, om de tent van zijn stevige con*
structie en zijn -beperkt maar noodzas
laan 7
.
kelijk comfort te voorzien. Tenslotte
2135 Zandvoortse Courant, Gertenis men veelal van plan om gedurende
bachs Drukkerij, Achterweg l
enige maanden tussen zee en duinen
2424 Autobedrijven „Rinko"
te resideren, hetgeen wel enige .gedé*
Oranjestraat eri Stationsplein
gen voorbereidingen vereist.
Ach er is niet zo verschrikkelijk
2975 Job. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47. veel veranderd sedert vorig jaar, zij
het. meer clan gewoonlijk doordat op
2254 Siyterü Lefferts, Zeestraat 44
l Februari een woeste zee op het

YOGHURT

Belangrijke

Flinke
MEISJES
voor aangename werkkring

met vast werk en goede verdiensten.
Zich aan te melden b.ij: Mej. H. Slagveld,. Bilderdijk*
straat 18, Zandvoort, 's avonds van 8=9. u'., behalve op
Vrijdag.

Abonneert U
op de Zandvoortse Courant
Bouwnijverheid

In de maand Mei kwamen drie wo*
ningen gereed. Er. werd' een aanvang
....nog niet ideaal....
gemaakt met de bouw van 17 nieuwe
woningen. Op !• Juni waren in aan*
strand tekeer ging. 'Het sanitair werd bouw 68 woningen, waaronder 24 du*
grondig vernield, de gemeente trok plex.
voor herstel echter weer geld uit.
Er lagen wat ' „barricades" van
zandzakken voor de tenten die het
dichtst bij zee stonden, maar het spe« Speeltuinvereniging
cifieke „tentenkamp*leven" is door
„Kindervreugd"
een en ander nauwelijks gewijzigd.
Een leven van zelfgekozen prirni*
De Speeltuinvereniging „Kinder*
tiviteif — al valt die in vele gevallen
nog hard mee, getuige de inrichting vreugd" .organiseert ter. gelegenheid
van diverse tenten —, in ruil voor van de z.g. speeltuindag verschillende
een quantum vrijheid en natuur, zo« spelen en een' ballonwedstrijd op 21
als de sta'd dat nimmer kan oplevc* Juni. De dag daarvoor, wordt een col»
lecte gehouden ten bate van het
ren.
Een dergelijk bestaan is echter niet speeltuinwerk.
De vereniging schijnt nog steeds te
gebaseerd op winters ' weer, waarin
soms de donderslagen zelfs niet ont' worden gedragen door een aantal en*
breken. Ook op "lïct Noorderstrand thousiaste en volhoudende mensen
hoopt men en wellicht .met meer i& \yier werk echter weinig belangstel*
den dan wij die de-'-huiskamers kun* ling ondervindt.
Bij een toneelstuk door de kinde*
nen opzoeken, op een "grondige verf
anderin'g in of liever een totale .ver' ren waren practisch geen ouders aan*
dwijning van 'het lage wolkenveld dat wezig. Evenzo was het bij de jaar*
boven' zee grijs en onafzienbaar voor* vergadering. Toch gaan de initiatief»
nemers door met het lanceren van
bij drijft.
'
;
plannen. Zo staat een reisje naar
Madurodam en. kinder*vacantie*uit=
wisseling op het programma. Een
kinderbibliotheek is opgericht en men
blijft doorgaan met. het houden van
Over de kop
training*, sport* en spelavonden op
'Maandagmiddag reed een auto met verschillende gebieden.
vrij grote snelheid pyer de Zand*
voortselaan. In ccn bocht verloor de Rijkspostspaarbank
bestuurder plotseling de macht over
zijn stuur. De wagen sloeg over de 'Aan het postkantoor Zandvoort en
daaronder behorende ambtsge=
kop en werd vrij ernstig bes'chadigd. het
bied werd gedurende de maand Mei
De ..bestuurder kwam er wonder bo* 1953 ingelegd ƒ 55018,21 en terugbe*
ven wonder zonder ongelukken af:
taald ƒ 52648,49.

kijken tegen de potdichte lucht

MARIËNBOSCH

Dit Is een 'publicatie van het
Centraal Campagne Comité

Van'1.948 t.m." 1951 was de'poïitiepos't'
tevens E.'H.B.O.*post voor het 'strand*
tentenkamp ."'•ondergebracht. .;in,. het.
daarvoor bestemde gedeelte;'yan;.dé^
„Toko", welke destijds werd" gebouwd'
door de heer C. Ar Polak ca later .is.
overgedragen aan .de. N.V:..van'.Ame#
rongen. De gemeente betaalde. daar*
voor een huur van ƒ 250,- per '.laar,'
later verhoogd met de bekende 15%.
• In 1952 verzocht de N.V..van Ame*-.
rongen B. en W. de bovenbedoelde
ruimte weer te harer beschikking te
stelle.n, omdat .de voor haar bedrjjf;
beschikbare ruimte'. téH klein? Yfas'rgej
worden. Zij 'bood'aan', voor ha'ar 'réï
kening naast de „Toko" een houten
gebouwtje te plaatsen, hetwelk de ge*
mecnte clan zou kunnen gebruiken.
B. en W. verklaarden zich hiermee
accoord onder voorwaarde,! 'dat het
gebruik van het houten gebouwtje, in.
1952 bij wijze van proef zou geschie*
den en de bestaande hiiurove'reen*'
komst onverminderd .van kracht zou.
blijven. . . .
.. •
-, . : . , - ; , '
Deze nieuwe behuizing .van _ de1
kampopzichter is, hoewel bruikbaar, '
toch tamelijk - primitief gebleken;
Nochtans meenden.-B.-en.W. van hun.
recht op de ruimte in • de; „Toko" dit.
jaar geen gebruik te. moeten .maKen,
in. verband met de 'ernstige moeilijk*'
Heden, dié dit voor de N-.V. Van Ame*rongen met zich mee zou brengen..-'. •
Een en ander, was echter, aanleiding
te zoeken .naar een definitieve" .oplos»,
sing voor het onderbrengen yari. dé.
politiepost:
"'•"• . ' • • • •
'
• •'
Door de directeur, van- publieke,
werken werd een plan ontworpen voor,
het .bouwen van een njeuwe .post.bo*..
ven het iri aanbouw zijnde' toiletgè*'
"bouw 'even ten Zuiden- van'dé -:,;ïo*
ko". De' kosten • daarvan '.-zouden;
.'ƒ 9750,—.bedragen,o-terw.ijl;;de..-.N.y.
van Amerongen zich .bereid verklaard
heeft daarin een bijdrage te: verlenen'
van ƒ 5000,-:" • ' . " ' • " ' ' • ' ' '' "•'B. en W. stellen dan ..ook voor tot
de bouw vari^de nieuwe;post: '• - ' • ' _;

Helpt het Rode Kruis
helpen ! !
.
Met meer. .vrijmoedigheid; nog^
vorige jaren, én ook "mét. mè
druk, .doet het Nederlandse Rode
Kruis in de komende weken een be*
roep op ons volk voor een bijdrage
in de .jaarlijkse inzamelingscampagne,
Met meer vrijmoedigheid, omdat het,
Rode Kruis de belofte, dat hef tot'
hulp steeds bereid! zal' zijn', 'ih.-.-dë
nacht van de watersnoodramp. 'en; in
de weken, die daarna,. volgden, heeft
ingelost. Reeds enkele .uren .na a de
overstrorningsramp stonden honder*
den mannen van .de •Rode-;Kruis*cO!=
lonnes in het .water,, richtten-. Rode,
Kruishelpsters posten ^en- 23 nood*.
hospitalen .in en werden kleding en
dekking en voedsel verstrekt.<uit -een.
twintigtal rampendepôts in, en. bij het
getroffen gebied. Maar ook met ;gro=,
ter nadruk, dan voorheen -vraagt ^heb
Rode -Kruis thans. de;. steun, van all&
Nederlanders. -Want de. -hulp, .diejn
de getroffen- gebieden werd. .geboden,
heeft het Rode. -Kruis .-veel ; geld -ge*
kost-. De twee millioen-. gulden, die.het.
Rode Kruis uit. 'het Rampenfonds
ontving,- -werden tot .op de.: laatstecent • gebruikt voor .- directe., hulpver»
lening. En ook- dê--bijdragen van bui*.
tenlandse .'Rode' Kruisverenigingen;
gingen rechtstreeks-naar de slachtof?
fers en hebben hét Nederl.arid.se 'RodeJ
Kruis niet- rijker, gemaakt.-. Integen*
deel: het deed ,.vrat hét . kpn: en. gaf
zelfs meer dan het eigenlijk kpn,.-.om*.
dat de nood hoog was; : -., -,...;Rijker werd .het Rode Kruis slechts
in één opzicht, n.l. _aan. ervaringen en^
lessen. En de belangrijkste les, dié^cle
watersnoodramp heef t", opgeleverd, is..
wel deze, dat het van -ontzaglijk groö'f
belang is, dat ons .volk. in. het .Rode
Kruis, over een organisatie beschikt,
die hulp kan "bieden, als 'zich rampenvoordoen .- .onverschillig vanr>Velke;
aard dé ramp is of. de plaats, waar 'die
zich voordoet'. Jarenlang reeds werkt
het Rode Kruis, daartoe in? staat 'ge*.
stcld -door de steun van het Neder*
laridse volk, aan .dé " vervolmaking'
van zijn rampenorganisatie.. , ledét
jaar opnieuw., \yordcn schema's opge*
stcld .van hoeveelheden materiaal, .die .
beschikbaar moeten komen, .voor, de
verschillende Rode Kruisdiensteii.'De
ervaringen, , tijdens ,„d,e: ..watersnood*.
ramp opgedaan, 'hebben "de noodzaak'
van allerlei: aanschaf fin-gen-- nog eens
extra • onderstreept; "•'; •-. -.'; .. v.'
.•

WEEK-AGENDA
v •-,.

. ... -. Afonopo/e-. -

'.,\;^->:•;••

Dinsdag 2 Juni .8 uur: filriï-. ,,'I;Ict jlot
speelt met Mr Denning".
Woensdag '3 Juni-S uur:-' i'dem.-v: j'-•'';• V
Donderdag 4. Juni. 8 uur:, idem. : .-..,.-,;,'
Andere attracties, en."., ' !',
- .-.. . - nuttigheden.:•..-. -.v••:.•'•'
Heden, van 10.15*2330-. uur:-;'-Voiledig
Televisieprogramma • der Kronings*
feesten
in 'Hotel;Bouwes;'''-'•''•", 'f' >';'v
-,..• . - . - . , , - ! ; t.-..'-.-'!.'.' ..n,-'.''.' :
Zondag 7 Juni, *aanvang11/ uar:'^'^' •'
Aütomobielnaces 'Gróte"Prijs. 'Va'n
Nederland, der l .|C.r4rA.C::'op "'hèï
Circuit van 'Zandvoort.
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sprake gebrachte werktijden van de
bij deze dienst aangestelde werklie»
den. Deze personen werken veelal 8
a 10% korter dan in het particuliere
Velen zien als wezen: slissingen nemen — of niet.
bedrijf. Spr. hoopte dat het College
lijke zwakte van de de:
Het parlementaire democratie kan
hierin nog aanleiding mocht vinden
mocratie dat zij geen men er echter nimmer voor aanspra:
eens over deze kwestie na te denken.
ideqlogie herbergt, die • kelijk stellen dat het systeem als zo»
De heer LINDEMAN uitte - ge»
op critieke momenten danig in bepaalde landen wankele re:
zien de gevoerde discussies — ook al
duidelijk en ondubbel: geringen en volksvertegenwoordigin:
Over efficiency bij P.W. en slijtlagen. Schroom en ,,on- twijfel over de waarde van het uit»
zinnig kan reageren. gen voortbrengt.
gebrachte rapport. 'Hij vroeg of de
Zij heeft slechts een dienende taak
eerbiedigheid" jegens Gedeputeerde [Staten Nieuwe betaling van 'het onderzoek reeds had Maar deze, vaak op een verwijt neet:
tegelijkertijd als
plaats gehad en zo ja, of deze ten komende gedachte, raakt niet de en functionneerf
Raadsleden op de tribune.
volle .was geschied. Spr. vond het wel kern en de oorzaak van deze onbe: graadmeter. Want in onrustwekkende
Zandvoortselaan 24 uur afgesloten?
een min of meer vreemde figuur dat haaglijke situatie, waarin de Westerse situaties 'toont zij slechts de toestand
de directeur van het bureau veront» mogendheden zich onmiskenbaar be: waarin landen en volken verkeren.
Op meedogenloze wijze wordt dit
[
Dinsdag 2 Juni kwam de Raad onder voorzitterschap van Mr H. M. van schuldigingen aanbood voor de wijze vinden.
In zijn „Two cheers for demo: b.v. de laatste jaren in de Franse
waarop
het
onderzoek
had
plaats
ge»
Fenema bijeen, die mededeelde dot de heer W. v. d. Werff verhinderd was.
gedemon:
vonden. Er heeft daarna geen nieuw cracy" (Twee hoera's voor de demo: volksvertegenwoordiging
Na de goedkeuring der Notulen begon de Raad onder grote belangstel: onderzoek plaats gehaid, terwijl de cratie) zegt E. M. Forster: „Men utreerd. Hier komt alles waardoor
ling van de zijde van het publiek, onder wie enige pas verkozen Raads: oorspronkelijke rapporteur wel heeft moet van de democratie niet ver: een land maar kan worden ontkracht:
deelgenomen aan de besprekingen, wachten, dat zij in de plaats zal /re» sociale onrust, partij:egoïsme, koloni:
loden, aan de agenda.
die later over dit onderzoek -zijn ge» den van de liefde, de menselijke ale moeilijkheden, officieel bovendrij:
Dit alles gaf, volgens spr. aan» warmte die elders haar oorsprong ven. Alleen een hernieuwde inhoud
PUNT 1:
4. Voorstel van burgemeester en wet» volgd.
van geestelijke, culturele en politieke
leiding
de nodige twijfel aan de heeft".
houders naar aanleiding van een juistheidtotvan
M.a.w. de parlementaire democra: normen, waarbij niet alleen regering
Ingekomen stukken.
de
gevolgde
gedrags»
bezwaarschrift tegen een aanslag lijn. Om deze reden' zou over de be» tie is alleen maar functioneel, een in: en afgevaardigden, maar het hele
in de 'bouwterreinbelasting.
kan worden betrokken, kan voor
\. Een schrijven d.d. 25 April 1953
taling nog maar eens serieus gespro» strument dat door' het volk gehan: volk
deze ,,neergang" een begin van een
Accoord.
van 3'. Boom, betreffende woon»
ken moeten worden, want de gemeen» teerd moet worden.
1
Wellicht hel meest volmaakte in: oplossing betekenen.
^ruimte.
5. Idem betreffende ;, een aanslag in te mag toch eisen dat een deugdelijk
Eerst 'dan zal het beeld dat som:
stituut waar bevolkingsgroepen met
In handen van B. en W. om prae»
het schoolgeld.
rapport wordt uitgebracht.
ver uiteenlopende meningen en be: mige Westerse democratieën te zien
..idvies.
Accoord.
i
VOORZITTER'zeide
dat
de
ar»
2. 'lien .verzoek van C. Weber te 6. Een adres d.d. 14';Mei 1953 van de beidstijden van de werklieden thans langen overleg kunnen plegen, be: geven worden gewijzigd.
Zandvoort om met hem voor de
Zandvoortse slagers, betreffende niet aan de orde waren. De betaling
huur van de brandweergarage een
vaststelling van een vacantierege» hééft plaats gehad. Hierop nog terug
huurcontract voor de duur van
ling voor hun bedrijven ingevolge komen, achtte spr. niet doenlijk. Het
vijf jaren aan te gaan.
de winkelsluitingswet.
onderzoek heeft plaats gehad en men
. in handen van B. en W. om pra'e»
In handen van B. en W. om prae» is iri zekere zin teleurgesteld over de
üdvies.
•
resultaten.
advies.
;
Weth. KERKMAN, die de betref»
3. Voorstel tot vaststelling van de
i
voor jubileumviering
fende stukken even gehaald had, be»
'ie suppletoire begroting 1953.voor
streed
de
heer
Tates
in
diens
uitla»
de dienst van publieke werken.
Als belangrijkste punten kwamen
Gisteravond zijn de voorlopige den het landelijk kampioenschap
ting over de werktijden der- gemeen»
Accoord.
daarna:
te»arbeiders. Zij werken hier even plannen bekend gemaakt voor de paardspringen 1954 in onze gemeente
lang als in het vrije bedrijf, n.l. 48 viering van het 50»jarig bestaan van te doen plaatsvinden.
PUNT 7:uur. Zou dit anders in het rapport de gymnastiekvereniging „Oefening
Ter stimulering van het werk van
gestaan hebben, dan zou het rapport Staalt Spieren" in' 1954. Reeds ge» O.S.S. zal door deze vereniging op
Weinig waardering
op -dit' punt onjuist geweest zijn.. Spr. ruime tijd is het bestuur aan het werk Zaterdag 18 Juli a.s. op een nader te
getogen om dit jubileum op grootse
passage niet vinden.
voor het laatste rapport over Publieke Werken konDe deze
heer TATES herhaalde noch» wijze te vieren. Een erecomité is sa» 'bepalen plaats een openluchtdemon»
tans dat er in het rapport wel sprake mengesteld, bestaande uit de heren: stratie worden gegeven.
Burgemeester Mr :H. M. van Fene»
De heer VAN KUIJK opende de dis» achtte hij bij 'beide heren voldoende was over de werktijden van genoem»
Uit .alles . blijkt dat O.S.S. - een
ma, oud»burgemeester H. van Alphen,
cussies over dit punt met de ópmer» inzicht aanwezig om de juiste ver» de groep.
wethouder A. Kerkman, het oudste vereniging van 500 leden! — zich op»
king dat hij het onjuist achtte de al» houdingen niet uit het oog.te verlie»
Tenslotte
werd
besloten
—
con»
oude kwestie van het efficiency»rap=
Corn. Slegers, Ds C. de Ru, maakt voor een waardige viering van
form het voorstel, van het College — raadslid
de korpschef van politie H. P. Huijs» het gouden jubileum. De plannen zijn
port nu met een hamerslag af te
de
gehele
materie
voor
kennisgeving
De
heer
TATES.
vestigde'nog
de
doen. "De heer Deutekom — waar
man en Jhr P. N. tQuarles van Uf»
ford. Dit comité we/d. Maandagavond nog maar pas in het beginstadium,
spr. overigens niets dan lof voor aandacht op de in het rapport ter aan te nemen.
heefjr^.had. het eerste rappor.t.--Ops.
ten raadhuize door Id'e. heer. JJ. 'H. B. doch over enkele maanden hopen we
Brink, voorzitter van O.S.S., geïnstal» nadere gegevens te kunnen verstrek»
gevat als één •aanval :öp "zijn persoon»
lijk beleid; Deze situatie heeft helaas PUNT S.
leerd.
ken.
•Daarnaast werd een werkcpmité
geleid — zo zeide spr. — tot een min
Nu ook vaste aanstellingen
samengesteld, bestaande uit -de vol»
of meer scherpe, toon over en weer.
gende personen:
De heer Ir Dufour heeft bemiddeld,
Dr .1. van der Meer, voorzitter, C.
doch spr. meende te moeten zeggen
•De heer WEBER had critiek op de kwistig te zijn met het geven van vas» Schaap^
secretaris; Mevr. Romkes, Een vrij goed resultaat
dat dit laatste rapport geen objectief toelichting,
te
aanstellingen.
welke
de
directeur
van
penningmeesteresse,
J. H. Hermarij,
stuk werk is 'geweest.
De heer VAN KUIJK verdedigde Mevr. C. van Poelgeest,
bij dit voorstel gegeven had. De
M. Weber, Ook Dinsdagavond nam de Zand:
De heer TATES bracht in herin» P.W.
het
voorstel
en.
zeide
dat
deze
aan»
heer
Deutekom
had
in
zijn
brief
de.
nering dat hij reeds in Aug. 1950,woorden gebruikt: ....„door het on» stellingen verantwoord waren, gezien D. Petrovitch, L. v. d. Bos Sr., Mej. voortse Reddingsbrigade met twee
toen het efficiency»onderzoek ter ta» verantwoordelijk getraineer van de de grote omvang der werkzaamheden L. Visser, D. van Noort en T. 'War» ploegen deel aan de jaarlijkse vlet»'
fel werd -gebracht, Keeft gewaar» Raad....". Dit vond' spr. volkomen bij deze dienst.
tenwedstrijden in het Oosterdok te
denier.
schuwd tegen een . dergelijk onder» onjuist. -De vertraging in de afwikke»
'Dit comité heeft reeds zeer voor» Amsterdam in het kader van de
VOORZITTER
sprak
verontschul»
zoek. 't Speet spr., doch hij kon niet ling van deze kwestie is ontstaan digende woorden over de uitlating lopig in grote lijnen 'het programma sportweek.
veel waarde" hechten aan het rapport, door het lange wachten op de resul» van de directeur van P.W. Deze voor het volgende jaar samengesteld:
De tweede herenploeg had het niet
een receptie, een feestavond voor de gemakkelijk, daar de start zeer
dat later tot stand kwam, nadat Ir taten van het efficiency»rapport.
woorden
moeten
niet
op
hun
volle
jeugd, een feestavond voor leden en slecht was. Oranje 'Nassau I daaren»
Dufour bemiddeld had. Spr'. ver»
De heer SLEGERS zeide geen be» zwaarte worden genomen. Zij zijn de genodigden,
turnwedstrijden junioren, tegen liep onmiddellijk 'uit, terwijl
wachtte dat indien Jiet College nog zwaren
heer
Deutekom
misschien
ontvallen,
te
hebben
tegen
deze
vaste
eens mocht besluiten tot een derge» aanstellingen en bevorderingen, doch omdat.deze kwestie hem „hoog zat". twee jubileum»uitvoeringen, een hand* Zandvoort- al direct op de vierde
lijk onderzoek over te gaan, een an» hij waarschuwde tegen overbelasting Wat het uitbesteden van werken aan baltournooi, ee.n volleybaltournooi, plaats lag. De toestand zag er som»
dere gedragslijn zal gevolgd worden. van deze dienst. Spr. pleitte, in dit particulieren "betreft, kon spr. het een wandelmars en athletiekwedstrij» ber uit, maar onder aanvoering van
den. Begrijpelijk is dat diverse festi» stuurman de Jong kwam Zandvoort
Hij was..van mening dat een bureau, verband voor het uitbesteden aan eens zijn met de heer Slegers.
viteiten niet alleen rond 5 Maart twintig meter voor de eindstreep met
dat een onderzoek als'dit leidt, ter particulieren van diverse nog. uit te
iHet
aantal
nog
'in
portefeuille
zijn»
1954 — de jubileumdag — gehouden de twee andere marineploegen — die
zake kundig moet zijn.
voeren werken, zoals het bouwen van Je werken bij Publ. Werken is inde;; zullen
worden, doch over het gehele gemiddeld vier uur per dag verplicht
De heer WEBER zeide dat het' de enkele scholen en de brandweerka» daad behoorlijk groot. Spr. twijfelde
zomerseizoen verdeeld worden. Wel roeien! — gelijk te liggen. En hoe het
taak van zulk een bureau is: fouten zerne.
wel eens of deze dienst dit alles wel hoopt
men dat de winkeliers mede» kwam weet niemand, maar plotseling
vinden, anders verliezen ze hun be»
De heer KONING was 't eens met aan kan. Werk is er in ieder geval
staarisrecht! Spr. had indertijd het de heer Slegers. Overigens vreesde nog in overvloed. Gedurende 10 a 15 werking willen verlenen door het or» schoten onze jongens snel naar voren
vertrouwen uitgesproken 'dat door spr. dat er wellicht over vijf of zes jaren zeker. De vaste aanstelling en ganiseren van een winkelweek, kort» en verzekerden zich daardoor van een
deze kwestie geen '„slachting" onder jaren minder behoefte bestaat aan bevordering van enkele personeelsden om men wil trachten geheel .Zand» fraaie tweede plaats met 8 sec. ach»
voort O.S.S.=minded te maken.
terstand op Oranje Nassau.
het personeel zou aangericht worden. personeel dan thans 't geval is. Daar» werd daarna goedgekeurd.
De gemeenteraad heeft zijn mede»
De tweede damesploeg kon het te»
Wat nu gebeurd is, heeft niet het om vroeg hij het College niet al te
werking reeds toegezegd door het gen Oceaan niet bolwerken en lag
minste nut gehad. Hier zijn mensen
verlenen van een subsidie van ƒ 2000, steeds- ongeveer anderhalve lengte
bijgehaald, die technisch absoluut
doch de kosten zullen veel hoger zijn. achter, zodat oo'k hier met een 2e
niet op de hoogte waren. Spr. noem»
De leden sparen gedurende een jaar plaats genoegen genomen moest wor»
de de kosten, die aan dit onderzoek PUNT 11.
een bedrag van drie gulden bijeen, den.
verbonden waren, weggegooid geld.
terwijl de jeugdleden elk voor ƒ 1,20
Op Zandvoortselaan en parkeerstroken
De heer SLEGERS kon veel. van
Het resultaat van deze twee avon»
zorgdragen.
wat over deze kwestie gezegd is door
De clou van deze jubileumviering den was derhalve dat van de vijf
wegdekverbetering
vorige -sprekers onderschrijven, maar
zal zijn de organisatie van een mas» ploegen er <;én beslag legde op een
enkele dingen in het tweede rapport
sale turndemonstratie in het gemeen» eerste en vier ploegen op een tweede
hebben hem toch gefrappeerd, o.a. de
Dure
paardjes!
Dit
beestje
kost
f
40.000,—
telijk sportpark met medewerking van plaats, geen slecht resultaat indien
„waarschuwing" dat de taa'k van de
buitenlandse gasten. Men is reeds in
administrateur (de hr Tol) niet moet
men nagaat dat na de Tweede Pink»
VOORZITTER lichtte dit voorstel rende'een etmaal voor alle verkeer contact met Zwitserland, Luxemburg stcrdag op zee niet meer geoefend
leiden tot een tweede directeurschap.
en
België.
Ook
zal
nog
getracht
wor»
Dit zou spr. niet bevorderlijk achten nog even toe en las een brief voor, af te sluiten.
kon worden.
voor de goede gang van zaken. Spr. welke de directeur van Publ. Werken
De heer >KONING was 't eens met
achtte het daarentegen zeer juist de aan het College gezonden had, de directeur van P.W. voor wat be»
Donderdag kwam het bericht, dat
onderhavige dienst te splitsen in ver» naar aanleiding van het voornemen treft het leggen van de deklaag gedu* OOK GROTE KROCHT
de twee Zandvoortse damesploegen
schillende onderdelen, met voor elk om deze werken niet tijdens het sei» rende . de zomermaanden, doch hij
hedenavond in de finale uitkomen,
daarvan een verantwoordelijk per» zoen te doen uitvoeren, doch eerst vond 't bezwaarlijk de Zandvoortse» wordt geïllumineerd .
n.l. Zandvoort l tegen Bouwnijver»
soon. Dit zou de dienstuitvoering ten op een nader te bepalen tijdstip na laan een dag volkomen af te sluiten.
l, .ZSVC 2 en KNSM 4; Zand»
l September a.s.
goede komen.
Waarom niet eerst een helft van de •Na het aanbrengen van de versie» heid
voort 2 tegen Verpleegsters 3, Ne»
De heer Deutekom zette in zijn weg gedaan, en daarna de andere ring en lichtfestijnen in de Halte» derland
.VOORZITTER achtte een volle»
2 en Kon. Holl. Lloyd.
straat en Kerkstraat, zal nu ook de
digc objectiviteit van een dergelijk brief uiteen dat het doen aanbrengen •helft?'
Van de drie hcrenploegen is geen
rapport niet bestaanbaar. De waar» van genoemde deklaag na l Septem»
De heer v. KUIJK vond de afslui» Grote Krocht een illuminatie krijgen. enkele
maar doordat de
schuwing, die de heer Tatcs .het Col» ber op technische moeilijkheden ting van de Zandvoortselaan ook Langs de trottoirs zullen lichtguirlan» brigade opgesteld,
ernstig protest heeft in»
lege gaf, moest spr. retourneren, om» stuit. De gunstigste periode is van geen gelukkige gedachte en was van des worden bevestigd aan daartoe gediend een
bestaat nog de kans dat een
dat — zo zeide hij —de Raad dit on» 15 'Mei tot 15 Augustus, omdat het .mening dat dit zeker wel anders kon speciaal opgestelde masten.
of meerdere ploegen in de finale zul»
I.v.m. een en ander is een nieuwe len
derzoek heeft toegestaan! Het bureau werk liefst onder hoge temperaturen geschieden.
uitkomen.
echter dat het onderzoek heeft uit» moet uitgevoerd worden, i.v.m. met
'De heer TATES wees op een soort» vereniging opgericht, genaamd „De
gevoerd, was naar spr. oordeelde wel het gemakkelijk ..dichtrijdenV. De weg gelijke wegverbetering in de gemeen» Grote Krocht". Het bestuur is als
competent. Het is aanbevolen door moet dan nog één voorbehandeling te Uithoorn en zeide dat daar het volgt samengesteld: B. van Hamburg,
de Vereniging van Nederl. gemeen» ondergaan, zoals het dichten van ga» verkeer zoveel mogelijk over de rij» voorz.; E. C. A. de Nooy, sccr.; H. MORGEN VUURWERK
'M. 'Heidoorn; penningm.
ten. „"Weggegooid" geld w.ilde spr. ten en scheuren, waarmede wel een wielpaden werd geleid.
niet onderschrijven, want enkele pun» week of twee gemoeid is, waardoor
Aan de vooravond van de Grand
De heer SLEGERS herinnerde zich
ten van het rapport zijn wel degelijk dus op 'z'n vroegst half September met dat de Zandvoortselaan vroeger eens Marilini's voor de televisie Prix races op het Circuit zal morgen,
van belang, geweest., Wat de positie het eigenlijke werk een aanvang zou bestraat was geworden met keien in
van de heer Tol aangaat', waarop d'.- kunnen worden gemaakt.
een waaiervormig patroon. Het was Het Zandvoortse amateur accordeon» Zaterdag, een vuurwerk worden ge»
De heer Deutekom zeide in meer» toen mogelijk geweest de weg slechts trio „De Marilini's" o.l.v. mevrouw houden door de Stichting Touring
heer SIcgers doelde, zeide spr. dat de
functie . v.an boekhouder»administra» genoemd schrijven tevens dat de ten dele af te sluiten. Voor het ove»
teur om wille van een grotere objec» werkzaamheden in 24 uur geëindigd rige was spr. het volkomen eens met Hose, heeft van de K.R.O. een uit» Zandvoort. Naar wij vernamen zal
nodiging ontvangen om op 12 Juni het tussen de Rotonde en Bad=Zuicl
tivitcit, niet afhankelijk gesteld moest konden zijn, waardoor het onvermij» de heer Deutekom.
worden van de directeur.. Overigens •dèlijk was de Zandvoortselaan gcdu»
(Leest' verder pagina 2). op te treden voor de televisie.
worden afgestoken.

BIJNA TWEE UUR
in de Raadzaal

GROTEs PLANNEN VAN O.S.S.
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IVORQLÜ zó reinigt geen andere!
DB Hamerstukken
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PUROL doet uw huid Goed!

De avontuurlijke reis

til

1

Mensen en Zaken

Emous, grote moeilijkheden ontstaan
met het' betreffende bcroepsgexeU
schap. Wij hebben de heer Emous alb
onze persoonlijke mening te kennen
(Vervolg van pafi. 1)
Lekker zomer
Mijnheer de Redacteur,
gegeven dat wij de houding van het
bureau
niet
zuiver
vonden
en
dat
het
Er
kwam
een
tijd,
dat
de donkere da*
De heer GOSEN merkte op dat helften betreft, zeide hij nog dat de Na het bericht, dat U in Uw krant
op een dergelijke gen voor Kerstmis nog maar een
slijtlagen dure paardjcs op stal zijn directeur van P.W. deze methode wel van 28 April j.I. over onze slotuit* Phoenix*bestuur
naar onze smaak evenmin recht koude plek in onze herinnering wa»
en hij vestigde de aandacht op de onder ogen had gezien, maar haar voering van 25 April schreef, hebben basis
door
zee
ging. De Phoenix secretaris
had
aferaden
om
technische
en
aes«
aangebrachte slijtlaag op het circuit.
wij vergeefs uitgezien naar het ver* zei hierop dat het bestuur zich het ren. Wij keken naar de kalender_ en
thetische
redenen,
omdat
de
aanslui*
Voor dit werk wordt ook -weer
volg, dat U in uitzicht stelde. lm* buitenkansje van de opvoering van het lengen der dagen verheugde ons
ƒ 49.000,* gevraagd. Spr. vreesde dat ting van de twee helften niet verkre= mers U schreef:
dit stuk niet wilde laten ontgaan. AK
het intensieve verkeer een nadelige gen kan worden, zonder dat in het
„Hoewel het langzamerhand wel de pers maar niet zou schrijven. Oj, zeer. Wij haalden met verruimde
invloed zou uitoefenen op de deklaag midden van de weg een „dikke rug"
overduidelijk
is
waar
de
schoen
dit punt hebben wij ons, dit weet het borst adem en snoven de pittige
en vroeg of de mogelijkheid bestond ontstaat. De zwaardere korrel, die de
wringt, willen wij er, althans voor* bestuur zeer goed, niet vastgelegd. Noordenwind op.
een nvaardere korrel aan te wenden heer Gosen voorstelt, zal niet ge=
lopig, het zwijgen toe doen, omdat Zo was de situatie voor de opvoering
De winter- was voorbij. Weliswaar
bruikt worden, aangezien juist dit on=
bij deze slijtlaag.
dit geheimzinnig gedoe ons niet De Vrijdag er voor bracht de heer was de wind Noord, maar zij had een
De heer WEBER had ook fmanci* derdeel grondig bekeken is. Spr. voor=
ligt."
echter persoonlijk een adver*
cle bedenkingen en informeerde of zag niet dat deze slijtlaag over drie Nu Uw verder commentaar, hetgeen Emous
tcntie voor ons- blad waarin de to* element van de Lente in zich. Nog*
over drie jaar opnieuw geld gevoteerd jaar weer versleten zal zijn. IHet ma* gezien bovenstaande uitlating toch te neelvoorstelling
"van Phoenix tóch maals: wat waren wij blij
7ou moeten worden voor dit doel. teriaal, dat voor deze verbetering verwachten was, echter niet ver* werd aangekondigd.
Toen kwam Pasen: Droog, koel
(De naam van
Want de parkecrstroken langs de bou* aangewend wordt, is solider dan dat schijnt, menen wij, dat er bij U meer het stuk werd niet vermeld).
nou. .eh. .koel.... Och, 't was Pasen
levards zijn m 1949 aangelegd en zij wat in 1949 gebruikt werd.
Wij 'begrepen dan ook niet dat, en waarom zouden wij zo bijtend zijn
Naar aanleiding van de opmerking geheimzinnigheid is als bij Phoenix.
zouden nu al versleten zijn....
een bezoek, dat wij U vóór de op* toen wij Dinsdag daarna een bericht
Dan wordt het vrij parkeren daar van de heer Weber zeide spr. nog dat Bij
om te zeggen dat het koud was? Wij
op deze parkcerstroken niét vrij ge* voering brachten, hebben wij U toch (geen recensie) over deze opvoering trokken een zomerpak aan. O, wat
wel een dure kwestie!
uitvoerig medegedeeld onder welke plaatsten (wij noemdeit hierbij even»
VOORZITTER vond dat de Raad parkeerd wordt!
min de naam van het stuk, iets dat was dat een gezicht. De aanblik er
Tenslotte ging de Raad unaniem voorwaarden de betreffende voorstel* b.v.
deze kwestie moest overlaten aan het
de dag daarvoor in het Haarlems van verwarmde het hart. Maar aan*
ling
mocht
plaats
vinden.
Dat
U
de*
accoord
met
het
voorstel.
College. Wat de uitvoering in 'wee
ze voorwaarden wilt betitelen als Dagblad wél was gebeurd) de Phoe* gezien wij niet zo zeer behoefte had*
„geheimzinnig gedoe" is Uw zaak. nix*voorzitter verontwaardigd opbel*
(Ingez. med.)
Zoals U zich ongetwijfeld zult her* de, terwijl het bestuur n.b. zelf met den aan een warm 'hart als wel aan
inneren was één van die voorwaar* een advertentie*publicatie in ons blad behaaglijk aanvoelende ledematen,
den: geen recensie in de krant. Waar* naar voren was gekomen. Phoenix trokken wij 's middags het zomerpak
om was het dan nodig toch een ar* vermeldde bovendien in deze adver* uit en hingen het tussen de motten*
tikeltje op te nemen en' wel in een tcntie dat er no_g plaatsen aan de
trant, die voor velerlei uitleggingen zaal verkrijgbaar waren. Hiermee ballen.
vatbaar is. Meende U, dat het open* verviel dus volkomen 'het karakter
Want De Bilt ging zich met 't weer
baar belang U noodzaakte te schrij» van de besloten voorstelling.
bemoeien. En dit noopte ons het zo*
Wij zagen dus ook geen bezwaar, mergoed voorlopig aan de waarne*
ven of veronderstelt U, dat Uw
op dergelijke kost zitten te geacht bestuur, om voor een bericht ming te onttrekken. Maar deson*
Nagenoeg zonder vorm van proces deren van een lening ten bedrage van abonné's
Wij kunnen voor Uw hou* enkele gegevens te vragen aan onze danks dat, bleven wij ons mateloos
•werden de volgende punten goedge* f 140.000,— ten behoeve van de bouw wachten?
verslaggeefster Mevr. G. Huyer, die verheugen in de Lente. De weerbe*
ding weinig waardering hebben.
van
een
kleuterschool
onder
auspi*
keurd:
Het lijkt ons goed om nu maar als Phoenix*lid de opvoering bijwoon* richten waren sober: Koel, Noorden*
ciën van het bestuur der Vereniging meteen
vast te stellen, dat Phoenix de. Daar is toch niets geheimzinnigs wind, aanhoudend buiig, wisselend
PUNT 2.
tot Stichting van Chr. scholen (op een besloten
vereniging is, dat het „met derden" aan.
bewolkt, krachtige tot matige Noord*
Een tijdelijke ziektekostenregeling '53 Herv. grondslag).
bestuur
alleen
verantwoording
schul*
De
risico's
die
wij
even
aanroerden
Westelijke wind, waarschuwingen
werd vastgesteld.
dig is aan de leden en dat de buiten* zaten in een eventuele schadevergoc van Hoek van Holland tot Den Hel*
PUNT 10.
en dus ook verslaggevers niets ding die van Phoenix voor deze op* dere regen hier en daar, hagel daar
PUNT 3.
De Raad ging accoord met het ver* wereld
te
maken
hebben met het beleid van voering zou kunnen worden geëist. en hier, onweer op sommige plaat*
strekken
van
een
crediet
groot
f
9750
De beloning van de schatter van het
het
bestuur,
zolang dit het algemeen U weet heel goed, geachte bestuurs* sen, nachtvorst
voor
de
bouw
van
een
politiepost
op
vergunningsrecht werd verhoogd tot
openbaar belang niet schaadt.
leden, dat U dit wel degelijk vreesde.
Wij bleven vértrouwen. Morgen
ƒ 200,— 's jaars, zulks m.i.v. l Janu* het strandtentenkamp, onder voor* enOverigens
is U niet op de avond U hebt dit meer dan eens duidelijk zou 't beter gaan. En de argeloos
waarde dat de N.V. van Amerongen van de voorstelling
ari 1953.
aanwezig gcwesst, gemaakt en niet alleen tegenover doorbrekende zonnestralen werden
Deze verhoging ontlokte de heer in deze kosten een bijdrage verleent noch hebben wij iemand
anders op ons. In dit verband mogen wij a's met een gejubel begroet, als gold 't
WEBER de opmerking dat de schat* van ƒ 5000,-.
perskaart toegang verleend. Df symptoom misschien opmerken dat een gekroonde vorstin. Even later
De heer TATES verzocht nog deze een
ter hierdoor mild zou gestemd wor*
initialen van U of een andere ver* Uw voorzitter aan de heer C. Kuv* waren de argelozen weer verdwenen
post dag en nacht te doen bezetten. slaggever,
den t.a v. het vergunningsrecht!
welke toch altijd onder per, die het betreffende bericht na de achter een complex stapelwolkcn van
- VOORZITTER zeide dat dit wel dergelijke berichten
mis* opvoering in het H'lems Dagblad de eerste soort. Wij, die naar buiten
PUNT 4.
overgelaten moest worden aan het ten wij ditmaal danvoorkomen,
ook. U houdt lanceerde, mededeelde dat: Wanneer getreden waren, slenterden achteloos
Het gemeentepersoneel werd evenals beleid van het Hoofd van de politie... immers niet van ,,geheimzinnig
ge* J er financiële moeilijkheden voor Phoe: naar binnen. Och kom
straks
Mevr. MOL=VAN BELLEN wilde
9
vorige jaren wederom in het genot
" Uw inlichtingen heeft U dus j nix kwamen, _ de correspondent van schijnt ze met verdubbelde kracht.
gesteld van een vacantictoeslag, (2% weten of 'het gebouwtje van een tele* doe
derden gekregen. IHet lijkt ons, het H'lems Dagblad de kosten 7ou Want nog altijd was het Lente en er
van de jaarwedde) met een maximum foonaansluiting zou worden voorzien van
dat men als redacteur voorzichtig moeten betalen. U voelt wel dat was meer voor nodig om ons var*
van f 75,— voor gehuwden en ƒ 50,— en of deze des nachts in voorkomen* moet
met het opnemen van der* hierom geglimlacht is.
trouwen te schokken.
de gevallen gebruikt zou kunnen gelijkezijnberichten,
voor ongehuwden.
getuige Uw op*
Nu alles met een „sisser" afgelo*
Het ene blaadje na 't andere werd
De heer MOLL bepleitte een gun* worden.
merking,
dat:
pen
is,
vindt
U
dus
aanleiding
om
U
van de kalender gehaald. Dit was Ie*
'Hierin zou voorzien worden.
stiger regeling en verzocht van het
„het bestuur van 'Phoenix de risi* opgelucht — als wij dit zo mogen ven! De dagen werden nóg langer, d;
maximum minimum te maken en te*
co's nam, die aan de opvoering van uitdrukken — groot te houden en wind nóg Noordelijker en nóg storm*
vens de ongehuwden ook ƒ 75,— te
deze thriller voor de leden ven heel gewoon te doen of er niets aan: achtiger. De strandpachters beproef*
geven.
de hand was. Dit nu vinden wü n e den het zwin met hun blote tenen en
bonden zijn."
VOORZITTER zeide dat dit niet Vrouwen Contactcommissie
U schrijft -\erder, dat het U een zeer fair. Voor de vereniging Phoe* bevonden dat het zwem*seizoen no2
wel doenlijk was, aangezien deze ma*
terie gebonden is aan Rijksvoorschrif* ontvangt dames uit Letland raadsel is waarom deze risico's geno* nix is het vanzelfsprekend des te be* niet in hun discussie moest betrok*
men werden. Indien U ons nu ver* ter dat er geen nadelige gevolgen zijn ken worden....
ten.
Een aantal dames uit Letland, die telt, waaruit deze risico's bestonden, geweest die dus ook voor de leden " Ja, die strandpachters.... Zij wa*
zich evenwel als "Displaced Persons kunnen wij misschien het raadseltje een teleurstelling en wellicht meer ren de eersten, die niet zo rotsvast
PUNT 5 en 6.
in Duitsland bevinden zullen Dins* voor U oplossen. ..\.zouden hebben ingehouden.^Overigen" meer geloofden. Zij^ twijfelden^ cn k
Verklaringstprocedure inzake
Thiecke-Aarnouts Ie Nijmegen. dagmorgen a.s. voor een kort ver*
Wij danken U, mijnheer de Redac* hebben wij "U nimmer ^om verant* werden heen en weer geslingerd t'us*
te Zandvoort'-door de Vrouwen* teur. voor de genoten plaatsruimt; woording. m welke vorm ook, ge* sen hoop en vrees, kille woede en
Genoemde firma — thans in liquida* blijf
Contact*Commïssie worden ontvan* en zien met belangstelling Uw ant* vraagd. Uiteraard niet. Integendeel uitbundige toorn. Voor de strand*
tie — heeft voor de gemeente Zand* gen.
U hebt vertegenwoordigers van d" pachters waren de gelengde dagen te
i
woorden tegemoet.
voort werken uitgevoerd. (Herstellen
ontvangst zal plaats vinden op
pers om verantwoording gevraagdf lang. Want het strand was ongezcl*
en verbeteren van de Noord*boule* deDewatertoren,
Bestuur Toncelver. Phoenix.
over iets dat U zo inconsequen lig en onbegaanbaar.
's; Middags zullen de
vard en Zeeweg).
gasten weer uit de bad*
trachtte te verstoppen en toch zelf
Toen kwam iilotseling, als een don*
Door de Ontvanger der directe bc* buitenlandse
in de openbaarheid bracht
vertrekken.
derslag bij heldere hemel: Pinksteren
lastingen te Nijmegen en de Voor* plaats
Deze
trip
wordt
georganiseerd
door
Wij
geven
U
overigens
de
verze*
Niemand, die er op had gerekend. Of
zitter van de Raad van Arbeid te
kering dat wü er niet de minste be* wel?
Geacht Bestuur,
•Nijmegen is 3e beslag gelegd op het* de U.N.O.
hoefte toe hadden gevoeld deze ziak
Wij zagen er uit als een aangeklede
geen de gemeente aan genoemde fir*
Om op bovenstaand stuk een duide* weer op te rakelen, indien U — to' aap in ons wintergoed. Toen pasten
ma nog schuldig mocht zijn. De ge* Stranddag
lijk en eerlijk antwoord te geven, onze verbazing — niet zelf met bo* wij ons aan en trokken tóen ook pas
meente is gedagvaard voor de Recht*
wat wij op Uw verzoek niet willen
ingezonden stuk een on- ons zomcrgoed aan. Dit was: sanda*
bank te Haarlem en dient de bij de Het hoofdbestuur van de Kon. Ned nalaten, zullen wij even de voorgc* venstaand
antwoord onzerzijds nood- Icn, shorts, wit hemd. Dit laatste werd
wet vereiste verklaringen af te leg* Bond tot het redden van drcnkelin* schiedenis aanstippen. Phoenix zou omwonden
Red.
in de loop van de middag vervangen
gen. Besloten werd in deze het ad* gen. heeft aan de Zandvoortse Red* een opvoering geven van een toneel* zakelijk had gemaakt.
door niets.
vies van Mr J. 'H. J. Simons te Haar* dingsbrigade verzocht de jaarlijkss stuk. Van te voren kwam de secre*
't Was vreselijk. De hitte was on»stranddag op Zaterdag 15 Augustus taris, de heer Emous bij ons met het
Icm op te volgen.
dragelijk. Tenslotte was 't officieel
technisch te verzorgen. Dit belang* verzoek over deze uitvoering niets te
nog geen zomer. Inderdaad, de men*
Punt 9.
rijke verzoek betekent dat op deze
sen, die een tikje nijdig begonnen te
Pols
gebroken
Een 7*tal arbeiders, in dienst van Pu* dag alle kustbrigades naar onze bad* schrijven.
Het stuk was n.l. nog niet vrijge*
kijken naar de Lente, hadden gelijk.
blieke Werken, werd — met inacht* plaats trekken voor het geven van geven
voor het amateurtoneel en werd Bij het beklimmen van een schuurtje
De tweede Pinksterdag was 't nog
neming van de salaris* en loonveror* demonstraties, hetgeen zeker grote zelfs nog
door een beroepsgezelschap viel de 7*jarige K.M. van het dak met raker. D'e boulevards puilden uit, het
dening 1948 — een aanstelling in vas* belangstelling zal trekken.
gespeeld. De heer Emous deelde me* het gevolg dat hij zijn rechterpols strand was onzichtbaar en overal -wa*
te dienst gegeven.
de dat er een afspraak was met een brak. Hij moest, in de Mariastichtini' ren de traditionele roodhuiden weer
De heer MOLL wilde in het alge*
bureau dat bemoeiingen heeft met te Haarlem worden verbonden.
te zien,, moedig, krimpend en volhous
meen genoemde arbeiders in een ho* Zomerzegels aan huis
(contactrnan was naar
dend tot het bittere einde.
"ere loonklasse laten vallen, doch Zaterdag a.s. wordt door de padvin* auteursrechten
wij
menen
de
heer
W.
Kubbenga)
en
De Bilt wreef zich de handen: Pre*
VOORZITTER merkte op dat hier* sters te Zandvoort begonnen met het dat Phoenix het stuk zou „mogen"
cies zoals de heren voorspeld hadden:
door de loonverordening zou moeten huis aan huis te koop aanbieden van spelen op voorwaarde dat hieraan Arm gebroken
vrij warm voor de tijd van het jaar.
gewijzigd worden. 'Hij verzocht de
en z.g. „zomerkaar* geen ruchtbaarheid werd gegeven Een Zandvoortse ingezetene kwam
De dagen na Pinksteren was "t weer
heer Moll een concreet voorstel te zomerpostzegels
Dan immers zouden, aldus de heer Woensdagmiddag tijdens een bezoek Lente. Dat weten we nu. En daarom
ten".
formuleren. Dit deed de heer Moll,
aan de algemene begraafplaats zo on* zeggen we tegen elkaar dat de zomer
maar hij kreeg geen steun, zodat al*
gelukkig te vallen dat zij na door Dr dit jaar op Pinksteren viel.
les bij 't oude bleef en het ter tafel
(Adv.)
J. van der Meer geholpen te zijn per
liggende voorstel werd aangenomen.
MOMUS.
ziekenauto naar het Diaconessenhuis
te Haarlem moest worden overge*
PUNT 12.
bracht.
'
Voor ƒ 1300,- werd 245 m2 grond
aangekocht van de Erven A. Bertling,
ten behoeve van de uitvoering weder*
PUNT 10
opbouwplan.
Verbreding rijwielpad en verberg*
PUNT 13.
ring voetpad langs de Zancfvoorf*
Een crediet van f 122.000.— werd be*
se/aan.
schikbaar gesteld voor de bouw van
De
heer GOSEN vroeg zich af of
een openbare kleuterschool in plan*
de voorgestelde verbetering wel af*
Noord.
doende zou zijn. Hij zag liever een
Mevr. MOLsVAN BELLEN ver*
teerlaag met steenslag of iets der*
bond hieraan een complimentje voor
gelijks.
de diligentie, die het College in deze
De heer TATES was blij met de/e
zaak had betoond.
verbetering en vestigde nog eens de
PUNT 14.
aandacht op de z.i. onhoudbare toe*
stand van de voetpaden in Bentveld.
De Raad ging accoord met het garan*
Met regenweer zijn deze modderpoe»
len-cn tijdens droogte zeer stoffig.
|--""De heer LINDEMAN vroeg of deze
BURGERLIJKE STAND
werken in combinatie te brengen wa*
ren met de verdere werkzaamheden
29 Mei*4 Juni 1953
aan de Zandvoortselaan. (Zie pt. 11.)
GEBOREN: Alberdina Margaretha
VOORZITTER deelde mede dat
d.v. J. van der Ploeg en M. Pol; Frans
een teerlaag met jjrint belangrijk
Willem, /.v. F. G. van der Mcij en
meer zou kosten. Combineren van
W, M. van Deursen; Edmond Frans
déze en de toekomstige werkzaam*
Joseph, z.v. S. A. F. Jaworski en V.
79. Nu waren de reigers flinke zakenlui en ze met zijn scherpe snavel de touwen door te hakken,
heden leek spr. niet wel doenlijk, om*
van den Hemel; Nicholas Jean, z.v.
namen het duchtig op voor hun klanten. Ze schol* waaraan de mand bevestigd was.
dat deze verbetering de Noordzijde
L. P. Holden en N. Draak.
den Raaf de huid vol, maar konden niet handtaste*
van de Zandvoortselaan betreft, ter*
ONDERTROUWD: A. Lohr en M.
80. Manuel en Raratsus schreeuwden van angst,
lijk worden. Want de mand zweefde tussen hen in
wijl omtrent de realisatie van de
F. Eckhardt; J. F. van Sprang en 'H.
de Raaf was nu door het dolle heen en de reigers
en ze moesten precies naast elkaar op één hoogte
plannen aan^de Zuidzijde nog uiterst
M. Lohr; A. Groen en G. (H. Rosiellc.
blijven, anders kantelde hun luchtsehip en vielen de deden het enige, wat hun te doen stond, ze daalden
weinig te zeggen valt.
passagiers er uit. Dat wist de Raaf opperbest en hij
in pijlsnelle glijvlucht naar de aarde. Het was een
GETROUWD: A. Herfst en A. M.
'Het gevraagde crediet (f 16.000,=)
lachte smalend. Na Manuel en Raratsus nog eens
angstig moment. 'De touwen rafelden uiteen en het
van Turenhout; J. L. Rotteveel en J.
werd tenslotte zonder hoofdelijke
flink gezegd te hebben hoe hij ze verachtte begon hij
leek al of het boze plan van de Raaf zou lukken.
van der Werff.
stemming verstrekt.

INGEZONDEN

Wat de Raad verder besprak

Zandvoort, Zaterdag 6 Juni Vuurwerk, 10 uur
ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdicnst van de doktoren op*
geheven.

Langs deze weg danken wij allen voor
de hulp en belangstelling ondervon»
den na het ongeluk van CORRIE
VAN DUUN.
In het bijzonder Dr J. v. d. Meer, het
bestuur van de Speeltuin, de onder*
wijzeres en kinderen van de school.
Fam. Van Duijn. Tollensstr. 25.

PREDIKBEURTEN
A'ecf. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 7 Juni
10 uur: Dr A. J. Rasker, pred. te
Haarlem.
7 uur: Ds J. C. Koningsberger.
Jeugddien.it.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 7 Juni
10.30 uur: Dr J. de Graaf, Ned.
Herv. pred. te Arnhem.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 7 Juni
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Zond. 12.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 9 Juni
8 u u r : Samenkomst in de Nieuwe
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.
Spr.: J. W. van Zeijl.

Woningbouw Vereniging

Eendracht maakt Macht
Jaarvergadering
op Dinsdag 9 Juni a.s.
'.s avonds- 8 uur in ONS HU/.S,
Dorpsplein.
Agenda:
1. Opening voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Verslag secretaris.
5. Verslag penningm. '51 en '52
6. Bcstuursverkiezing.
Aftredend zijn D. v. Dijk,
secretaris; W. B. M. Bos»
man en D. van Duyn, leden.
7. Rondvraag.
De jaarrekening over '51 en
'52 zijn voor leden ter inza»
ge verkrijgbaar bij A. Kerk»
man, Noorderstraat 5.
De secretaris, D. v. Dijk,
Dr. C. A. Gerkestraat 22

Zondag 7 Juni 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door B. W.
Schaper van het Humanistisch Ver» De BESTE RECLAME Is
bond. Onderwerp: „Geschonden mem adverteren
in de ZANDVOORTSE COtJRANT
selijkheid".

Zeer bijzondere verkoop

Huishoudgoed!
tegen

f SLOPEN
1.75
1.68

l

Verlaagde prijzen /

L A K E N S 150 x 235
2 pers. gr. maat 180 x 235
TAFELLAKENS
prima damast, iets besch

5,48 5.95
6,98 7.25
150 x" 180 j
150 x 210 l

4.98

ONTBIJTLAKENS
5.98'
in de maten 120 x 150 en 130 x 160, iets besch
'KATOENEN THEEDOEKEN
grote maten
1,10, 0,90 0.80
P R A . O H T L I N N E N . T H E E D O E K E N .~• 1,60 1.28
Voor MEUBELBEKLEDING
en GORDIJNEN:
LINNEN CRETONNE INDANTHREN
130 cm breed
per meter 4.48

i
r

LKJ

J. T11

HEEMSTEDE
HAARLEM
ZANDVOORT

l

Zeepost

FOTO-KINO HAMBORG

Wie wil benedenh. in Zand»
voort of omgeving ruilen
tegen étagewoning in Am»
sterdam (Nieuw=West)?, be»
vattende 4 kamers, badk.,
keuk. en box. Brieven ond,
no. 4301 bureau Zandv. Crt.

9.

2.95
8-75
6-95
5.25

3-delige DAMES STRAND-COMPLETS . . .

WONINGRUIL

15.75

(short, plastron en jasje)
T W E K A DAMES PULLOVERS
vanai
325
T W E K A JONGENS» en MEISJES PULLOVERS
295
„S T U R K A" DAMES PANTALONS
zuiver wollen kamgarcn
39,75
EEN GROTE KEUZE IN sweaters, overhemden, anklelt, sokken,
skisokjes. Pyama's, nachthemden.
In NYLON* en ENKALON»KOUSEN een collectie van 20 diverse kw.i»
hteitcn.
EEN FIJNE ENKALON»KOUS met donkere naad
Beslist Ie keus 3.25: 2 paar 6-—

Aangeb. modern 'ben. huis,
Geuzenstr. Amsterdam, bev.
2 fl. kam., keuk., douche, gr.
tuin, voor woning Zandv.
of omg. Br. 4302 Zandv.Crt.
Gevraagd te Zandvoort in
klein gezin (geen yomerver»
huur): MEISJE v.d.e.n., of
DAGMEIS.IE, of 'WERK»
ster voor l of meer dagen.
Mevr. Van Dijk, Kerkstr. 3,
telef. 2417.
Echtpaar m. 2 kind. zoekt
voor de eerste 14 dagen in
Aug. GEM. KAMERS met
vrije of gcbr. van keuken
Br.: Beckerman, Hoofdweg
51 bov., Amsterdam»W.

KOMT U EENS KIJKEN!
U yult versteld staan van de verscheidenheid die svij brengen op allerlei
ycbicd van de vooraanstaande fabrikanten.

Textiel- en Confectie Magazijn

Aangeb. z.g.a.n. HEREN»
REGENJAS, m. 48, ƒ 27,50.
v. Lennepweg 73 zw.
FLINK MEISJE gevr., dat
geheel zelfst. kan werken m
klein gezin van half 9 tot
half 5 of van half 9 tot half
8; ƒ 17,50 p.w. Zandvoort»
selaan 44.
Gevraagd voor direct
WERKSTER.
Hotel „De Schelp", Dr Gcr»
kestraat 20.
Te koop aangeb. s-.ö.a.n.
BROMFIETS, compl. ƒ 250.
Kostverlorcnstraat 33.
Te koop:
Engelse KINDERWAGEN
Julianaweg 18, na 7 uur.

II ALTESTRAAT'40
TEL. 2087

<f\^Sf^

MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN B O R K U M

NU: Dr Gerkestraat 21
Telef. 2812
arcnlange ervaring!

SLAGRO OM-IJS
ƒ 1,80 per liter
SCHEP»IJS.... VERS IJS Kerkstraat 15, Zandvoort

IJ SB AR POLAK
Haltestraat 42

De zaak die al jaren de toon
aangeeft.
Eens klant
blijft klant

Bakkerij Houtman PEDICURE

WAARDEBON

(tegen inl. tot l -Sept.) een
F. C. HEEMEIJER - natuurspermanent van"/ 6,*
Van Ostadestraat 7 a voor'/ 3,». Compl. m. gar.
BEHANG uit voorraad MAISON MODERN, Zee»
leverbaar v.a. 55 et per rol. dijk 121, A'dam. Tel. 47671

Het programma voor de Kerkmuziek»
avond die door het Hervormde Kerk»
koor o.l.v. H. Dees op Zondag 14 Juni
wordt gegeven /iet er veelbelovend
uit. Het vermeldt:
Praeludium in e kl. t. voor orgel
van J. S. Bach, een drietal liederen
uit de 17e eeuw, bewerkt door H.
Reimann voor sopraan en orgel.
Voorts koorwerken van Palestrina,
Goudimel, Sweelinck en J. S. Bach.
Een sonate van G. Ph. Teleman voor
hobo en orgel en een compositie van
Handel voor sopraan, hobo en orgel
completeren met een orgelfuga van
J. S. Bach het zonder meer voorname
programma.
Medewerking aan deze avond wordt
verleend door To Dees»Kion, sopraan,
Arie Butter, hobo en H. Dees, orgel.

Met <le volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data, Grote Krocht 19 — Telefoon 2510
waarop de correspondentie uiterlijk
Speciaalzaak in
ter post moet zijn bezorgd, staan,
Fotoen Filmartikelen
tussen haakjes, achter de naam van
Ruime keuze in Foto: en Film:
het schip vermeld:
apparaten, Prismakijkers, enz.
Indonesië: m.s. „Willem Ruys"
vanaf ƒ 1,25
(22 Juni) FILMS
- .. ƒ 4,95
Ned. NieuwsGuinea: s.s. „Patroclus ' KLEURENFILMS
Een onafhankelijk
(U Juni)
Ontwikkelen, Afdrukken
Ned. Antillen: m.s. „Willemstad"
en Vergroten
blad:
(9 Juni)
Suriname: s.s. „Cottica" (10 Juni)
Brazilië: m.s. „Santa Teresa" (6 Juni) D E R O N D V R A A G
Argentinië, Bolivia, Chili,
./s de Zuidboulevard een ver»
Paragua, Uruguay: m.s. „Alberto Do»
keersweg of een parkeerterrein!
dero" (11 Juni)
Australische Statenbond: via Enge» De heer TATES vroeg of de voorzit»
ter het gewenst achtte dat de Zuid»
land (6 Juni)
Boulevard afgesloten wordt voor het
Nieuw Zeeland: via Engeland
(6 Juni) verkeer, omdat de parkeerruimte vol
is. Dat was op Ie Pinksterdag ge»
Unie van Z. Afrika
• Verschijnt 2 x per week
schied. Spr. vroeg Voorzitter of hij
en Z.W. Afrika:
wile bevorderen dat dit niet meer ge»
• Dus actueel
m.s. „Stiring Castle" (6 Juni)
beurde, want de Raad had indertijd
Canada: s.s. „Rijndam" (6 Juni)
• Objectief»critisch
geld
gevoteerd
voor
de
aanleg
van
m.s. „Westerdam" (11 Juni)
een boulevard en niet voor een par»
• Vaste medewerkers
keerterrein!
VOORZITTER antwoordde dat 't
hem speet dat de heer Tates het zo
Wordt gelezen door het groot»
opvatte. Deze had zich verzet tegen
ste deel van het Zandvoorlse
Monopole
een noodzakelijke politiemaatregel en
publiek.
Vrijdag 5 Juni 8 uur: film „Tot ziens de dienstdoende agent toegevoegd
dat de kwestie wel .,op hoog niveau"
in New Orleans".
zou uitgezocht worden. Dit keurde
Zaterdag 6 Juni 8 uur: idem.
Zondagmiddag 7 Juni 2.30 uur: film spr. onvoorwaardelijk af. Deze maat»
Ook door U?
regel wordt slechts genomen in een
„In de penarie".
Zondag 7 Juni 8 uur: film „Tot ziens uitzonderingsgeval.
Zo niet:
De heer MOLL vroeg wanneer de
in New Orleans".
bespreking over een bepaald woning»
Maandag 8 Juni 8 uur: idem.
Abonneer V dan NU!
Dinsdag 9 Juni 8 uur: film ,,Blanke probleem zou plaatsvinden. Deze be»
spreking was toegezegd.
ballast".
VOORZITTER antwoordde dat
De Zandvoorlse Courant,
Andere attracties en
deze bespreking niet zal plaatsheb»
Achterweg l » telef. 2135
nuttigheden
'ben, omdat de vragensteller een uit»
Zaterdag 6 Juni, 10 uur: Vuurwerk voerige schriftelijke uiteenzetting
op het strand 'bij de Rotonde, onder heeft gehad.
auspiciën van Touring Zandvoort.
Spr. wilde wel mededelen dat deze
Dinsdag 9 Juni 8 uur: Jaarvergadering kwestie (waarbij de betrokkenen in RECTIFICATIE
Woningb. Ver. „Eendracht maakt de z.g. barakken zijn ondergebracht) De vergadering van Zandvoortm. is
Macht" in Ons Huis.
van tijdelijke aard is.
S Juni, niet 6. zoals op pag. 4 staat.

De
Zandvoorfse
Courant

WEEK-AGENDA

DAMES JAPONNEN vanaf

Sportieve vlotte DAMESBLOUSES, alle maten
ZONNEJURKJES in talloze variaties.
T W E K A DAMES BADPAKKEN
vanaf
T W E K A MEISJES BADPAKKEN
vanaf
T W E K A HEREN ZWEMBROEKEN
Onze collectie Badpakken is onge»
evenaard. U kunt keuze maken 'uit
tientallen modellen.

Woningruil

FRAAI PROGRAMMA
Washandjes
30 28 et

Zoals altijd: aparte, vlotte modellen in
zs

WOLLEN DEKENS
Verkoop wollen dekens
(iets vuil), speciaal vooi
inrichtingen, hotels, pen»
sions, van ƒ 28,— voor
ƒ 17,50, ook goedkopere
soorten, slechts f 15,90
Bezoekt onze toonka»
mers.
>
TAPIJTHANDEL
J5MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

UITSLAG
Verkiezingsrebus V.V.D.
Ie prijs, f 10.—:
G. J. R. VAN CASPEL
2e prijzen, elk ƒ 5,—:
C. J. AUBERLEN;
Mevr. de Wed. M. BAKKER.
3e prijzen, elk f 2,50:
. M. J. SCHUITEN;
B SCHREUDER»GOEDHEIJT;
R. WESSELS;
J. G. ZWEMMER
De waardebonnen worden de prijs»
winnaars toegezonden.

DEZE WEEK als reclame

Galettes
70 et per 250 gram

Fa van Staveren
Zeestraat 48 Tel. 2684

Strand- en
Wandelschoenen
Grote Krocht
TWEE MAAL PER WEEK
brengt de
Zandvoorfse Courant
U al het plaatselijk nieuws'

VERVO
voor

Verf,
Gl
a
s,
Behang
en Schoonmaakartikelen
Jan Snijcrplem — Telefoon 2055
Ook Zaterdags geopend

BRIL
SLAGER G AU S
Kerkstraat 14 » Telefoon 2102

prolongeert wegens enorm
succes zijn gelardeerde
Lever en Ham reclame

n

gebroken T
E\en naar

Brillenspecialist

LOOMAN

Wij handhaven onze lage prijzen en
Haltestraat 58 — Telef. 2174
leveren alleen eerste kwaliteit.
Mooie doorregen Varkenslapjes
p. 500 gr. ƒ 1,30 HUIS-, DECORATIE- EN
Schoudercarbonade .... 500 gr. ƒ 1,75 RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
Prachtige Wmkellappen 500 gr. ƒ 1,75
Saucij/:en (bij bloemkool)
500 gr. ƒ 1,95
Blinde Vinken
p. 100 gr. ƒ 0,45 Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
iBiefstuk tartare
p. stuk f 0,45
Burg. Ungelbertsstraat 22 en 54
Alléén Zaterdag:
GLAS-ASSURANTIE
LUNCHPAKKET (bij vlees)
100 gr. gelard. Lever en
i
100 gr. gebr. Gehakt of
[ 85 et
100 gr. Worst naar keuze .. ;
100 gr. Ham en
l
GEBOORTEKAARTJES
100 gr. Ontbijtspek of
[ 85 et
100 gr. Worst naar keuze .. )
Gertenbachs Drukkerij
100 gr. Pekelvlees en
) 85
oc ct
„t
100 gr. Lever
f
Achterweg l Tel. 2135
•^T Volop voer voor honden.

Fa J, v, d, BOS & Zonen

Koopt uw Bedrijfskleding DIEFSTAL
bij het van ouds bekende adres

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; Man»
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
ribcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

Waarschijnlijk j.l. Woensdagmorgen
vroeg is bij het in. heibouw zijnde
Richesbad ontvreemd een 6'in lange
buis, behorend tot de pompinstalla»
tie. De waarde van deze buis bedroeg
pl.m. ƒ 120,-.
Een extra tegenslag voor de heer
'Pomper bij het herstel van het in de
stormnacht vernielde bad.

Ji

TA *•

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fijnstrijkerij — Snelle aflevering —KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

j. H. c. WEENINK

PUNT 15.

THEATER

„MONOPOLE"

Stationsplein = Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Door het bestuur werd in overleg
met de trainer besloten, de training
voor een korte tijd stop te zetten.
Vrijdag 5 Juni vindt de laatste trai=
ningsavond plaats. Op Woensdag
8 Juli a.s. wordt weer met nieuwe
moed begonnen. Op het Badplaats*
tournooi, dat begin Augustus wordt
georganiseerd, hoopt men goed voor=
bereid voor de dag te komen.
Deze korte onderbreking van de
training is noodzakelijk om aan de
velden de nodige werkzaamheden te
verrichten.
HONKBAL
'Het Ie negental van Zandvoortmeeu=
wen speelde j.l. Zondag thuis tegen
T.Y.B.B. 2 en wist met 6=5 te zege=
vieren.

'i !

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
A f d. volleybalt.
Maandagavond j.l. vonden in het
gymnastieklokaal van de „Wilhelmi*
naschool" vriendschappelijke volley=
ballwedstrijden plaats voor de da=
mes en heren van onze vereniging
tegen die van Rapiditas (Haarlem).
Na een inleidend welkomstwoord
door -de secretaresse van de volley*
ball=afdeling, mej. A. Mattern, tra=
den de 1ste damesteams van Rapidi=
tas en O.S.S. aan.
In een aantrekkelijke wedstrijd won=
ncn de O.S.S.=dames met 2=1.
De wedstrijd van de 2e teams was
van minder gehalte, doch deze was
een goede training voor de reserve=
ploegen. De O.S.S.*dames wonnen
hun 3 sets en zodoende met 3»0.
De heren=wedstrijd was zeer leven=
dig en vooral in de Ie en 3e set vol
aardige momenten. Deze werden dan
ook met 15=6 en 15*9 door de O.S.S.=
heren gewonnen.
In de 2e set waren de O.S.S.=heren
„er geheel uit", zodat deze met 4=14
verloren ging. Uiteindelijk won O.S.S.
deze partij derhalve met 2=1.
Tot slot bracht aanvoerder Drie=
huizen een dank„yell" uit voor de
prettige ontmoetingen.
Met genoegen kan de volleybal!»
commissie op deze avond terugzien,
die ongetwijfeld ook voor deze tak
van sport nieuwelingen zal trekken.
Afd. athletiek.
In de afgelopen week vond in Bloes
mendaal de Ie athletiek=competitie=
wedstrijd van de Kennemer Turn=
kring plaats. Zoals bekend was ook
O.S.S. met een hcrenploeg vertegen=
woordigd.
Wegens het minder gunstige weer
werden over 't algemeen geen opmer=
kelijk gunstige resultaten geboekt,
terwijl de officiële stand nog niet be»
kend is. De'beste resultaten van de
O.S.S.=heren luiden:
100 m.: G. Halderman 11.6 scc„
hoogspringen 1.50 m.; iH. Wardernier
discuswerpen 21.20 m.
Na de 2e wedstrijd op IS Juni a.s.
zal er wel tekening in de strijd ko=
men.

VANAF VRIJDAG 5 t.m.
MAANDAG 8 JUNI, 8 uur
Een 'M.G.M. Muziekfilm, en dat betekent: De
Beste Musical! Schitterend van kleur, brillant van
spel: een dubbel genot om te zien en te horen!
Kathryn Grayson, Mario Lama, Dovid Niven in:

Tot ziens
in New Orleans

Aangifte leerlingen
Raad geeft O.S.S.
OPENBARE SCHOLEN f 2000,Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat gedurende de week van 8 t.m.
13 Juni a.s. nogmaals gelegenheid wordt gegeven
tot aangifte van" kdnderen, die met ingang van de
nieuwe cursus de iHannie Schaftschool of de
Karel Doormanschool zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30 uur
ter gemcentesecretarie (boven).

Alle leeftijden.
VANAF DINSDAG 9 t.m.
DONDERDAG 11 JUNI, 8 uur
Iledy Lamarr, Walter Pidgeon, Frank Morgan in:

„BLANKE BALLAST"
Alleen op een rubberplantage in Afrika kunnen
deze dingen gebeuren.
Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 7 JUNI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij brengen U de Ko=
ningcn van de Lach. Stein Laurer en Oliver Hardy

Café

HILLEGOM

GRILLROOM

Restaurant
TULIP-BAR

Trio Reina Manon
SCHITTEREND GELEGEN TERRAS
AAN DEMONSTRATIETUIN „TRESLONG"

m:

In de penarie
Alle leeftijden.

HENK SGHUILENBURG

IN ÉÉN MAAND
UW RIJBEWIJS A

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

voor RIJWIELEN, ONDERDELEN, BANDEN,
VERLICHTING, STOFZUIGERS,
WASMACHINES, enz. enz.

Autorijschool K» Offenberg
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons 'Huis, Dorpsplein, Tel. 2374
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

Aangifte leerlingen
V.G.L.O.-SCHOOL
(7e en. 8e leerjaar)

Openbare verkoping
op Zaterdag 6 Juni a.s. om 2 uur
in gebouw „Ons Huis"
Dorpsplein te Zandvoort, verkoping van een partij
nieuwe divanbedden, ledikanten, spiralen, opklap=
bedden, matrassen, bedstellen, kussens, dekens,
spreien, enz. enz.
Te bezichtigen' voor de veiling van 10—l uur.
C. H:~ ERBRINK & C. G. VAN HAASTER,
deurwaarders, Haarlem.

Magazijn

Het Wonder van Zandvoort

De goedkoopste zaak
24 dlg Eetservies, boerenbont ƒ 37,25
15 dlg Theeservies,
„
ƒ 19,85
10 dlg Ontbijtservies, „
ƒ 13,80
30 dlg Glasservies
ƒ 9,50
Keukenuitzet
v.a. ƒ 59,50
Sola Cassette
ƒ 47,25
Schoorsteenklokken .... v.a. ƒ 22,50
Ook hebben wij een grote sortering
in Luxet en Huishoudelijke artikelen,
Speelgoed, Emaillè en Alluminium,
Oranje-Groene Kruis
Hputwaren, Strandartikelen, Balatum'
Zr Lien verpleegde in de maand Mei en Cocos artikelen.
29 zieken, waarvoor 662 bezoeken
SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418
werden afgelegd.
Gedurende hetzelfde tijdvak con=
trolcerde zij 21 maal t.b.c. patiënten
en verleende aan één patiënt de
laatste hulp.

Burgemeester en Wethouders' van Zandvoort
maken bekend, dat gedurende de week van 8 t.m.
13 Juni a.s. nogmaals gelegenheid-wordt gegeven
tot aangifte van kinderen voor bovengenoemde
school, die de 6e klasse hebben doorlopen.
De aangifte moet geschieden bij het Hoofd der
school, de heer A. Mabelis, Potgieterstraat 29, op
werkdagen tussen 7 en 8 uur 's avonds.
Naast Algemeen vormend onderwijs, o.a. les in:
nuttige en vrouwelijke handwerken (3 uur)
huishoudonderwijs
'
(2 uur)
handenarbeid
(3 uur)
Engels
(l uur)

Adverteert in de Zandvoortse Courant

HOE wilt U gewassen hebben?
Natwas
Droogwas
Mangelwas
Kastklaar

(d.w.z. centrifuge droog, gevouwen:
afgeleverd) met EEN DAG GEREED f Q,29 kg
(getumblerd) gevouwen afgeleverd .
met TWEE DAGEN GEREED f Q,38 kg
lijfgoederen getumfolerd, overige g'oederen
gemangeld met 2 DAGEN GEREED f O, 43 kg
geheel gemangeld, model gevouwen
53 kg
met VIER DAGEN GEREED
BEHANDELING FIJNE WAS

f o,

Dekens stomen per stuk f l,—
WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

Geopend van 8=2 uur
Woninginrichting

L. Balledux & Zonen
Haltestraat 27 telefoon 2596
Grote sortering

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Mei
berijdbaar
7 11.37 18.30 -.- 7.- 15.30=22.00
8 0.10 7.- 12.45 19.30 4.00=10.30
9 1.15 8.- 13.45 20.30 5.00=11.30
10 2.07 9.- 14.38 21.30 6.00=12.30
11 2.56 10.— 15.27 22.30 7.00=13.30
12 3.44 10.30 16.13 23.- 7.30=14.00
13 4.28 11.30 16.59 24.- 8.30=15.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

BALATUM en
COCOSLOPERS

INKOOP
van

antiquiteiten
Kleden, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor=
werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelineenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrükertf, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Blnko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
SlUterü Lefferts, Zeestraat 44

2
grote rollen
Pepermunt
voor 25 cent
Deze aanbieding is slechts geldig t/m Dinsdag a.s.

DEGRUYTER

ALLEEN ZATERDAGS:

Algemene eenstemmigheid; sub*
sidie van ƒ 2000,— wordt ven
leend. 'in principe
-.
Dus: Afwachten wat Gedepus
teerde Staten er van zeggen....
De heer DIEMER wilde wel een lans
breken voor O.S.S. en stelde de Raad
voor het subsidie van ƒ 1500i— te
veranderen in ƒ 2000,—, omdat de
yjering van dit halve eeuwfeest on=
getwijfeld vele toeristen zal trekken
en dus ook indirect de plaatselijke
middenstand ten goede zal komen.
Spr. zeide dat dit toch wel bij Ge=
deputeerde Staten „versierd" zal kun=
ncn worden!
De heer 'MOLL steunde het voor=
stel, maar vreesde dat Gedeputeerde
Staten weer hetzelfde „gijntje" zou=
den uithalen als gebeurd was met de
afwijzing van de 'subsidie aan Z.ind=
voortmeeuwen....
De heer TATES was ook voor
ƒ 2000,—, want de komst van buiten»
landse turners zal de naam van Zand=
voort uitdragen over onze grenzen.
O.S.S., die alle lagen van de bcvol=
kin» omvat, heeft bewezen een taak
te hebben in Zandvoort. Spr. vond
het alleszins verantwoord ƒ 2000,—
toe te staan.
De heer LINDEMAN bracht in
herinnering dat over deze aangelegen»
heid uitvoerig gediscussieerd was en
dat hij de enige was geweest in de fi=
nanciële commissie, die had voorge=
steld om van de door B. en W. voor=
gestelde ƒ 1500,- ƒ 1000,- te ma=
ken. Niet omdat ^spr. O.S.S. het sub=
sidie misgunde. Integendeel, iO.S.S.
werd door spr. hulde gebracht voor
haar belangrijk werk in de Zand=
voortse gemeenschap./doch hij was
huiverig om ƒ 2000,- toe te staan,
omdat hierdoor juist Gedeputeerde
Staten afgeschrikt zouden worden
hun goedkeuring te geven. Dan zou
alles verloren zijn/Overigens bestreed
spr. de uitlating' van de .heer Moll,
die 't over een >,gijntje van Gedep.
Staten" had gehad. Deze kwestie ligt
geheel anders. Bij Zandvoortmeeuwen
werd een .bedrag gevraagd om de
trainer te betalen. ,—
Spr. bedoelde dus geenszins — zo=
als hij nogmaals betoogde — O.S.S.
dit bedrag te misgunnen, doch hij
moest het voteren van - dit bedrag
om tactische redenen ontraden. Het
ware wellicht beter, zo zeide spr., een
garantie te verstrekken.
Mevr. MOL=VAN BELLEN zeide:
„Waarom zo bang? De kans om
ƒ 2000,— te verliezen is even groot
als die om er f 1500,— te verliezen!"
De heer WEBER zag de zaken niet
zo somber in. In een tweetal Provin»
cies — spr. meende Friesland en
Drenthe — hebben de respectievelijke
Colleges van Ged. Staten een soort»
gelijk besluit te behandelen gekregen
en wel voor bedragen, groter dan
ƒ 2000,—. Beide raadsbesluiten kwa=
men er echter door. Zouden Gedepu=
reerde Staten van Noord'holland aiv=
dcrs staan tegenover' een dergelijke
kwestie? ~
De heer SLEGERS zeide het ga=
rantie=voorstel van de heer Lindeman
te steunen.
De heer GOSEN sloot zich hierbij
aan en vestigde de aandacht nog op
de sombere financiële positie van de
gemeente.
De heer KONING, zelf lid van de
financiële commissie, vond de< heer
Lindeman te pessimistisch. Was het
eens met het voorstelsDiemer.
VOORZITTER zeide verheugd te
zijn over het feit da,t men zo veel lof
heeft voor 'het werk van O.S.S. Hij
protesteerde tegen de uitlating van
de heer Moll, welke uitlating hem
even ontgaan was. Met nadruk zei hii
dat een officieel lichaam aTs Gedepu*
teerde Staten er geen gewoonte van
maakt „gijntjes te maken". Spr. voel=
de wel wat voor het voorstel van de
heer Dierner (ƒ 2000,—), maar zou de
uitdrukking „versieren" willen ver=
vangen door „aanvaardbaar maken"!
Spr. was er van overtuigd dat dit
voorstel niet wordt afgewezen door
Gedep. Staten, want aan dit bedra<f
zit een reële kans tot terugvloeien in
de gemeentekas vast, gezien de pro=
pagandistische waarde, die het werk
van O.S.S. heeft. Evenwel kon spr. de
aarzeling van hen, die beducht zijn
om de financiële positie der gemeen=
te, volkomen begrijpen. Spr. voelde
meer voor een subsidie dan een ga=
rantiestelling en hij zeide nogmaals
dat een redelijke motivering van een
e.v. gunstig raadsbesluit, zeker succes
zou hebben 'bij Gedeputeerden.
Zelfs bij acclamatie werd het voof=
stel aanvaard, waardoor de Raad du*
in principe toegestemd heeft O.S.S.
een subsidie toe te kennen van
f 2000,= Hierna zullen B. en W. dus
het oordeel van Gedeputeerde Staten
vragen.

Wilhelmientjes
en Koffiemopjes Ledenvergadering

van 70 voor 60 et p. 250 gr. , ,Zandvoortmeeuwen"
Neemt U ook eens proef
Maandagavond 6 Juni wordt in Hotel
met ons overheerlijk
'Keur een ledenvergadering belegd
ROZIJNENBROOD door de voetbalvereniging Zancl=
voortmeeuwen. Op de agenda staan
enkele ondergeschikte bestuursaange=
legenhcden en o.a. mededelingen om=
Sehoolpleln 4 - Telef. 2467 trcnt de Zandvoort=Estafctte.'•• ~"
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Aanvang bouw

op de toekomst
Tegenover het aantal schrijvers dat
zijn werken baseert op bepaalde erva»
ringen, staat een niet gering aantal
wier voornaamste kracht ligt in de
fantasie. Wij wilden hier enige aan»
dacht besteden aan de richting die
deze fantasie is ingeslagen bij menig
. auteur: n.l. de richting van de toe*
komst. Het aantal boeken dat lang*
zamcrhand het licht heeft gezien en
een of ander toekomstbeeld tot on*
werp heeft, is zo groot geworden,
dat men zeker van een speciaal gen»
re mag spreken.
Het behandelen van de toekomst
door een schrijver is zeker niet nieuw
al wordt de tegenwoordige tijd ge*
kenmerkt door een veel groter aantal
van dit soort boeken en al is de aard
van deze modernere werken geheel
anders dan van die uit de vorige
eeuw.
De 19e eeuw was inderdaad een
tijdperk waarin dit genre eigenlijk ge»
boren werd. De mens begon zich in
deze tijd meer en meer bewust te
worden van zijn technisch kunnen,
de wetenschap stond voor allerlei
nieuwe ontdekkingen en het gevolg
hiersan was een veelal optimistische
levens» en wereldbeschouwing, waar»
aan een zekere zelfoverschatting
soms niet vreemd was. Het is geen
'wonder dat van de/e wetenschappe»
lijke opleving' ook een invloed uit»
ging op de schrijvers. Dit- gebeurde
"inderdaad, 't Was evenmin een won»
der dat in deze tijd juist de grote fi»
guur van Jules Verne in het daglicht
treedt, waarschijnlijk niet beseffend
hoeveel van zijn opzienbarende tech»
nische fantasieën een eeuw later vol»
komen normaal zouden zijn." In Arno
rika vinden wij in de persoon van Ed»
ward Bellamy, een schrijver die door
een toekomstbeeld uit het jaar 2000,
kenbaar maakte dat hij —.via ingrij»
pende economische wijzigingen — in
dat jaar de ideale samenleving ver»
wachtte. Waar Jules Verne zijn zui»
vere fantasie ontwikkelde, vinden we
bij de Amerikaan Bellamy reeds een
grote zedelijke en sociale strekking
die zelfs heden ten dage nog door»
werkt.
In het algemeen zijn het de Engel»
sen geweest die het schrijven over
de toekomst hebben voortgezet. ~De
techniek bracht in de Westerse we»
reld allengs nieuwe schrijnende pro»
blemen. Het optimisme van de 19e
eeuw maakte plaats voor de fatale
sfeer van de eeuwwisseling, de eerste
wereldoorlog waarin de democratieën
werden meegesleurd, de crises.
De Europese denkers worstelden
met het verval van waarden die
eeuwen gegolden hadden. De angst
voor een technische dictatuur" was
geboren. Een dictatuur van een groep
intellectuelen en magnaten over doel»
loze en vooral weerloze massa's.
Dit thema, deze klanken komt men
tegen in de boeken van Huxley, <H. G.
Wells en George r Orwell (1984), allen
Engelsen. Een dreigend toekomst»
beeld waarin de somberste voorspel»
lingen over mens en maatschappij op»
doemen.
Na de tweede wereldoorlog is het
vooral Amerika dat zich sterk laat
gelden in het schrijven over de toe»
komst. Waar echter bij de hiervoor
genoemde Engelsen de voorspellingen
nog een waarschuwing konden zijn,
daar is bij de Amerikanen zelfs deze
laatste binding met de werkelijkheid
veelal zoek.
De menselijke tragiek die men hu
de Engelsen nog aantreft is dan
vaak vervangen door het experiment
met de toekomst zonder meer, we
zouden haast beweren: door een truc
met het ongewisse. Met een enigszins
algemene uitspraak zouden wij kun»
nen zeggen dat vele moderne schrij»
vers een vlucht ondernamen in ^d_e
toekomst omdat zij met de werkelijk»
heid van vandaag de dag niet meer
overweg konden. Deze vlucht in een
somber toekomst»pessimisme is wel»
licht dan ook een voor de liand lig»
gende oplossing voor hen die niet
bestand zijn tegen de slagen — in de
ruimste zin van het woord — van het
leven en hen die weigeren deze te
verwerken.
Een opvallend verschijnsel is ech»
ter dat ook de lezers allengs een ze»
kerc tegenzin opvatten voor deze,
meestal hopeloze, toekomstbeelden
En dit is misschien een verheugend
teken dat de werkelijkheid zich wel
in vele vormen laat ervaren maar
op den duur niet straffeloos laijit ver»
loochenen.

De vorige week is een aanvang ge»
maakt met de bouw van de openbare
lagere school aan de A. J. van der
Moolenstraat.

Nieuwe vereniging

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Ascaxi triomfeerde wederom
op het circuit

Er is weer een splinternieuwe vercni»
ging: P.'H.D.C. „Zandvoort" (Politie
i honden dressuur club „Zandvoort").
Deze vereniging stelt, zich ten doel
honden, — ook loslopende — te drcs»
... .Ferrari's bleven superieur....
seren en „op te voeden". Wellicht zal
Pover vuurwerk
dit enige verbetering brengen in de
Op de koude zomeravond trokken mentalite.it van sommige Zandvoortse
wilde lappen moest hij —
Zaterdag duizenden naar de Boule» honden. .Het secretariaat van de7e Onbetwist winnaar van de strijd om Hawthorn
voor een kapotte achtcrbrug
vard 'Paulus Loot om tegen 10 uur vereniging berust bij J. v. Bogget, de Grote Prijs van Nederland, mee» eveneens
stoppen.
tellend voor 't wereldkampioenschap, — Vele
van een vuurwerk te gaan genieten. Haarlemmerstraat 35 a.
gebaren volgden toen in de
Degenen, die de brandende kachel
werd Zondagmiddag de Italiaan As» pits. Een en ander leidde ertoe dat
niet verlieten, behoeven geen spijt te
cari, die in zijn Ferrari 90 ronden, na» Bonetto werd afgevlagd. Gonzales
hebhen van het door de stichting Heer
genoeg onbedreigd, aan de kop lag. stapte in zijn Maserati en zette on»
„Touring Zandvoort" aangeboden
de strijd verder voort. Zijn
vuurwerk, want het was maar heel Zaterdagavond kwam een Bloemen: Hij legde een afstand van 377 km en verflauwd
was natuurlijk in dit vrij
povertjes. Veel pijlen, veel knallen, daalse inwoner bij de politie mede: 370 meter af in een tijd van 2 uur 53 achterstand
korte oponthoud nog groter gewor»
maar weinig grote stukken en nog
doch hij trok zich hiervan be»
minder goede stukken. Voorts nog delen, dal hij op de Boulevard de min. 35.8 sec., hetgeen neerkomt op den,
trekkelijk niets aan en begon rustig
een reclame voor een dagblad en een Favauge een verkeerspaaltje — dat een gemiddelde snelheid van 130.42 opnieuw
op zijn tegenstanders in te
race=auto en daarmede is dan vrijwel hij ie laai had opgemerkt — had km per u u r . . . ,
lopen. Zijn moed en door/ettingsver»
alles van dit vuurwerk gezegd.
Ascari toonde deze middag op ons mogen werden-beloond, daar hij de
iHct bleef echter nog vrij lang ge» kapot gereden. De schade werd c//» autocircuit aan dat hij vrijwel als de eindstreep
passeerde met slechts één
zellig druk in de Zandvoortse straten. reet door hem vergoed.
sterkste coureur ter wereld bc» ronde achterstand op Ascari en Fa»
schouwd moet worden. Ook zijn land» rina. Het duel met iHawthorn (Ferra»
genoot Farina reed een uitstekende ri) won hij in ongeveer 10 ronden.
race. Hij toch was de enige die As» Zijn achterstand bedroeg eerst 24 se»
cari op de voet bleef volgen om 10.4 conden, doch hij liep deze langzamer»
JAARVERGADERING ZANDVOORTMEEUWEN
sec. achter de winnaar te eindigen. hand in en tegen de 80e ronde liet hij
De derde Italiaan Villoresi lag een de Ferrari achter zich. De toejuichin»
Onder leiding van de tijdelijke voor» Poots tot ereleden van de vereniging tijd lang in de tweede positie, maar gen na afloop golden zeker ook hém
zitter, de heer Corn. Slegers, hield de benoemd wegens hun langdurige staat in de 66e ronde stopte hij plotseling en niet alleen van het handjevol Ar»
achter het tijdwaarncmershuisje, keek gentijnen!
voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen van goede diensten.
Maandagavond in hotel Keur zijn
Tevreden was men over het resul» zijn machine even na, reed weer ver»
En hoc stond 'het met de verrich»
jaarvergadering. In zijn openings» taat van de elftallen door de gunstige der, maar was kort hierop toch ge» tingen der andere coureurs? Van de
woord memoreerde de heer Slegers invloed van de uitstekende training. dwongen de strijd te staken. In de 18 deelnemers gaven er 8 de strijd op.
het overlijden van het erelid, de heer Men besloot het contract met de hui» 59e ronde had hij de snelste tijd ge» De Belg Claes wcrcl niet geklassifi»
G. Keur, het diamanten huwelijks» dige trainer te verlengen. Door het boekt, namelijk in l min. 52.8 sec., ceerd, daar hij door machinepech
feest van het erelid D. Halderman, wegvallen van de gemeentelijke sub» hetgeen neerkomt op een snelheid slechts 53 ronden aflegde. De Fran»
hoopte 'op een spoedig herstel van de sidie is men echter genoodzaakt een van 133.82 km.
sen -en Engelsen hadden in het ge»
De Argentijnen Fangio en Gonza» /elschap der kampioenen vrijwel niets
heer van Duijn. Voorts bracht hij loterij op touw te zetten, terwijl de
dank voor de vele bewijzen van me» bevolking wordt opgeroepen tot een les in hun Maserati's spraken in den in de melk te brokkelen en eindig»
deleven tijdens zijn eigen ziekte.
vrijwillige bijdrage van een gulden beginne wel een woordje mee, maar den op 3, 4, 6 en 7 ronden.
In de kascommissie werden be» per maand, daar men anders geen gevaarlijk zijn deze coureurs voor de
noemd de heren J. Weber en C. kans ziet de trainingskosten te finan» Italianen geen moment geweest. Fan»
De uitslag luidt:
Schaap. Tot lid van de elftalcom» eieren. Op LI Juli — de dag van de gio startte uitstekend ,maar moest
l Ascari (Ferrari) 2.53.35.8 (130.42
missie werd herkozen de heer W. Zandvoort»estafette — zal gepro» reeds direct met de vierde plaats ach»
Loos, terwijl in de vacature»H. Kees» beerd worden met twee ploegen aan ter de drie Italianen genoegen nc» km); 2. Farina (Ferrari) in 2.53.46.2
men. Hij probeerde wel in te lopen, (130.29 km); 3. Gonzales (Maserati)
man werd benoemd de heer N. J. van deze loop deel te nemen.
Dam.
Het bestuur zal een onderzoek in» doch die poging mislukte. Ook deze op l ronde; 4. iHawthorn (Ferrari) op
De heren K. Hendrikse, G. F. Eike» stellen naar de mogelijkheid om bij rijder had met pech te kampen, daar
lenboom en Th. van Veen werden het hoofdveld een fietsenstalling in hij wegens een kapotte achterbrug in 1 ronde; 5. de Graffcnried (Masera»
ti) op 2 ronden; 6. Trintignant (Gor»
herkozen als leden van de elftalcom» te richten ter versteviging van de de 38e ronde moest opgeven.
missie voor de Zaterdagmiddagafde» kas.
Aller belangstelling ging uit nnar dini) op 3 ronden; 7. Rosier (Ferrari)
ling.
de verrichtingen van Gonzales, die op 4 ronden; 8. Collins (H.W.M.) op
De •lieer Slegers deelde Jn zijn slot» als gevolg .van. een slechte start als 6 ronden en 9. Stirling Moss (Con»
Tot afgevaardigden voor de bonds»
vergadering werden benoemd de hè» woord mcdêTvan plan tê"zijh in Sep» I0e wegreed. Deze achterstand accep»
ren J. Keur en M. Weber, terwijl als tember a.s. zijn tijdelijke voorzitters» teerde hij niet. De Argentijn zette naught) op 7 ronden.
plaatsvervangend lid de heer J. We» functie neer te leggen. Men heeft alles op alles en met succes, want
ber werd aangewezen.
derhalve nog enige maanden de tijd elke ronde won hij op zijn tegenstan»
Sportwagens.
Met algemene stemmen werden om naar een definitieve voorzitter ders, steeg zelfs tot de zesde plaats,
verder de heren H. Keesman en H. uit te kijken.
maar juist op het moment dat hij De sportwagen race (internationaal)
was vrij interessant en bood aardige
momenten doch ook een incident. In
de tweede ronde sloeg J. Beemstcr»
maals toeterde de burgemeester, dit» óoer n.l. in een B.M.W. onder aan de
maal non=stop gedurende enkele mi» Hunzerug viermaal over de kop en
nulen. Toen hij klaar was, had hij werd uit zijn wagen geslingerd, die
een boze frons. Hij riep: „Zeg agent, met de wielen naar boven tot rust(!)
Ook voor de burgemeester
haal die rommel even weg, wil je! Ik kwam. Dit ongeval liep nog goed af,
daar de coureur slechts een bloed»
moet naar Den Haag...."
De Zandvoortselaan was versleten en de barricaden, de borden aan weers»
•De agent zei kortaf: „Onmogelijk neus opliep.
Koster in een Maserati lag_ aan de
er moest een nieuwe slijtlaag komen. zijden van de laan en de op post ge» burgemeester, (hij had zijn chef on»
Mijnheer Deutekom van Publieke zette politieagenten. Nog even ter» middellijk herkend) de Zandvoortse» kop, maar de Engelsman Davis in een
Werken had mevrouw en de heren zijde: Dit was een voortreffelijk plan laan is afgesloten voor alle verkeer Tojciro benutte in de 7e ronde zijn
over deze kwestie een brief geschre» van het College. 'Het werk zou — zo» .... ook voor.... e h . . . . magistraal kans en liet de Nederlander voor goed
achter zich. •
ven en o.a. betoogd dat de Zand» als mijnheer Deutekom beklemtoond verkeer!"
Hertzberger en de Brit Mayers
voortselaan vierentwintig uur lang had — onder hoge temperaturen
„Ach man, dat is toch nonsens
voor alle verkeer afgesloten zou moe» moeten uitgevoerd worden. Helaas ik zie dat er niets gebeurt. Kom, ver» vochten om de 3c en 4e plaats, het»
ten worden. Dan kon er rustig aan kon men déze maatregel niet in de wijder deze rommel even en laat me geen een aardig duel opleverde, te»
meer omdat beiden nog dicht bij
gewerkt worden. Als de werklieden proef verwerken, want hoge tempera» door".
Maar de agent begon ook vuil te Koster reden. Mayers
passeerde
ieder ogenblik het risico zouden lo» turen schudden zelfs mevrouw en de
pen een auto of een melkkar over hun heren vandaag de dag niet uit hun kijken en peuterde al vast aan het Hertzberger en trachtte ook Koster
tenen- te krijgen, dan zou men die mouw. Of ze moeten elkaar in de knoopje van z'n borstzak. (Dat doen te passeren. In de 21e ronde moest
slijtlaag wel kunnen laten schieten. haren vliegen. Maar daar heeft de ze als ze in stemming voor een bon hij echter door pech aan zijn wagen
Want dan zouden de mensen, die er Zandvoortselaan»slijtlaag niets aan. komen). „Keert u terug, burgemces» opgeven.
ter, heus, ik heb opdracht om nie»
Davis werd zodoende winnaar met
aan werken, eerder versleten zijn dan
de slijtlaag, die ze aanbrengen. En dat
mand door te laten. Ik hoop Koster als goede tweede en Hertz»
.rniet, dat u moeilijkheden berger in zijn gesloten Aston Marti»
is niet de bedoeling. Uit het midden
van mevrouw en de heren welden
nals derde.
ƒ m. maakt!"
enige bezwaren omhoog en de burge»
/ /'M
De burgemeester schudde
De uitslag luidt:
meester moest erg z'n best doen om
<^Éhj
/'n vuist en riep: „Jonge»
^f
man, als het misloopt met
mijnheer Deutekom z'n zin te geven.
1. Davis (Eng.), 27 ronden, in CO
^
die stoeltjeb=met»potje dan
Maar tenslotte gingen ze er allemaal
mee accoord: de Zandvoortselaan zou
\
draag jij de verantwoorde» min. 25.2 sec. (112.42 km); 2. Koster
vierentwintig uur worden gebarrica»
lijkheid! Laat met dóór, zeg (Ned.) in 61.13.2 (110.96 km); 3. Hertz»
deerd om het werk uit te voeren. Een
ik je!"
berger in 61.36.6 (110.85 km); 4.Maas»
leuk mis verstand j c was er nog, toen
„Ha, die 'burgemeester!" zei de land op l ronde; 5. v. d. Lof op l
mijnheer Gosen plotseling over „dure
agent plotseling verheugd. „Nou heb ronde; 6. Roosdorp op l ronde; 7.
paardjes" begon te praten.
ik u dóór! Alles moet zo werkelijk
Nu was deze senator waarschijnlijk
mogelijk, h è . . . . nou e h . . . . u komt Line (Eng.) op l ronde; 8. Marlens
even met z'n gedachten ergens anders
er niet door!" (Toen grinnikte hij). op 2 ronden en 9. v. d. Klooster op
geweest en toen hij de Zandvoortse»
'De burgemeester ging op z'n gas» 5 ronden. De snelste ronde was voor
De
burgemeester
was
woedend.
laan hoorde noemen had 'hij gemeend
pcndaaj staan, maar aangezien de
dat men het over de manege had,
wagen op de handrem stond, gebeur» Davis in een tijd van 2 min. 09.7 sec.
(116.38 krn).
waar hij 's Zondags (pardon, mijn» Welaan dan, vrienden, 't spul ging de er niets.
heer Gosen is een specifieke Zater» door, zij 't onder zacht»wintersc tem»
„Ik zal deze kwestie uitvechten op
De wedstrijden werden naar schat»
dagssruitcr) in de piste roem verza» pera turen.
hoog niveau, goede man", zei de
Nu wil het toeval dat de burge» eerste burger, zich beheersend. „Je ting bijgewoond door een kleine veer»
melt. Maar goed. 'Het College kreeg
tig duizend personen.
meester verleden week het voornemen bent nog niet klaar!"
z'n zin dus.
Z.K.H. Prins Bernhard toonde zijn
„'t Is goed, burgemeester
u
Omdat er nogal wat verzet -was ge» had gemaakt bij de minister van on»
weest tegen die beruchte vierêntwin» derwijs (Den Haag) de urgentie vnn moet dan 'bij de burgemeester zijn!" belangstelling en was van ongeveer
tig uur, werd tevens besloten (dat drie kleuterschool=stoeltjes»met potje riep de agent, schokschouderend van 2 uur tot half zes op de baan aan»
deden Burgemeester en Wethouders) te bepleiten. Met grote voortvarend» het lachen. „Ik zal u maar niet op de wezig.
J.G;B.
een z.g. „proef»afsluiting" van de heid spoedde hij zich dezer dagen bon slingeren, maar u moet nou ma»
Zandvoortselaan te bewerkstelligen. Den .Haag»waarts. Wij reed met ma» ken dat u vort komt
ha, ha, ha!
Dit was ongetwijfeld een 'handig
idee, tige snelheid — circa 90 km — want Alles naar de werkelijkheid
ha,
want hierdoor kon men szich een bij 't berijden van de Dr Gerkestraat ha, ha'" De man kronkelde zich in
beeld vormen van de wijze, waarop reeds kreeg hij een beeld hoe vér 't grote pret. Hij stond de tranen nog
het weggebruikend publiek op deze w'as gekomen met de slijtlaag van de uit z'n ogen te wrijven, toen z'n ont» Gemeenteraad
maatregel reageerde. Er werd derhal» Zandvoortselaan. Toen hij met een slag»brief op het raadhuis in orde
ve bekend gemaakt: De Zandvoortse: sierlijke bocht de laan op wilde werd gemaakt.
De gemeenteraad zal waarschijnlijk
laan zal vnn Maandag 08.00 u. tot scheuren, moest hij zeer schielijk rem»
Dergelijke dingen zijn vervelend. op Dinsdag 30 Juni a.s. voor een
men,
want
plotseling
zag
hij
voor
Dinsdag 08.00 u. voor alle verkeer
Proeven moeten ook niet te ver wor»
openbare vergadering bijeen worden
worden afgesloten in verband met zich een versperring van balken en den doorgedreven.
planken,
teerhopen,
schelpenhopcn
en
herstelwerkzaamheden.
geroepen.
een levensgrote agent. De bur»
Men ziet 't: De werkelijkheid moest
Voorts is 'het aannemelijk dat de
zoveel mogelijk worden benaderd. bemeester tetterde met z'n claxon,
raad
hierna weer op Dinsdag 4 Aug.
maar
de
agent
stond
toevallig
in
de
Men sprak dus niet van proef»afslui»
BARTJE.
/al vergaderen.
ting. Alles zou echt zijn: de afsluiting, richting van Bentveld te staren. Nog»
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Gevr. NET MEISJE in ca=
fetaria. Zij, die met het vak
bekend zijn genieten voor»
keur. Tevens LEERLING
gevraagd. Canter, Kerkstr.
5. Aanm. voor 6 uur n.m.
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ei wordtl90 e
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I/ERIAAGPE KOrrtEPR'JZtN METEOVtNDIEN
DUIVE'NSPORT
Postduivenvereniging „Pleines" hield
op 'Zondag 7 Juni een wedvlucht van
af Quierrain, afstand 226 km. De
eerste duif arriveerde om 11.18.8 uur.
De resultaten waren: P. Peters l, 5;
H. Vleeshouwers 2, 9, 11; P. Koper
3, 19, 22; H. Lansdorp 4, 7; H. Bar»
tens 6; C. Visser 8, 17; J. Koning 10,
16, 20, 29; C. Koper 12; J. N. Huyer
13; C. K. Draijer 14; A. J. Spolders
15; V. C. de Munck 18, 22, '32; A.
Molenaar 21; A. Paap 24, 31; \V. G.
Koning 25, 26, 28; J. de Leeuw 27; G.
Driehuizen 30.

|
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Rudolf Steinerschool Haarlem
Demonstratie van leerlingen

•VAN BLAUWBAARD
TOT ROSEMARIJNTJE
Zaterdag, 13 Juni a.s. 15 uw,
463. Een poes in huis is ge»
'Het is een vaststaand feit, dat er
Tuinzaal — Concertgebouw,
zellig. 2 jonge katjes, ge»
Lange Begijnestraat 13,
tegenwoordig wel heel
andere nor»
wend aan Felix' Katten»
men worden gesteld1 aan kinder»
.Haarlem
brood, af te halen 'Zuidcr»
spiookjes dan een dertig jaar ge»
Vrijw. bijdr. i.d. onkosten
straat 3, Zandvoort.
leden.
Als je nu nog met verhalen zou
MEVR. MADJOE
durven aankomen als van Blauwbaard
Neerlands meest besproken
die boven in de torenkamer een mi»
PSYOHOM'ETRISTE
niatuur»abattoirtje had ingericht, waar
(magnetiseuse) geeft u raad
üijn diverse vrouwen netjes naar maat
in alle moeilijkheden, ook
GEBOORTEKAARTJES
en nummer op rekken waren gerang»
Dat kunt ook U zeg»
ziekten. Consult alleen vol»
schikt, terwijl je er over je enkels in
gen na een adver»
gens afspraak.
het bloed stond te staan, dan werd
Gertenbachs
Drukkerij
tentie
in
de
BRIDGEN
je subiet de deur uitgegooid.
Z A N D V O O R T S E STATIONSSTRAAT 2.
Vroeger werd ons altijd vlak voor
Achterweg \ Tel. 2135
COURANT
A.s. Woensdagavond wordt door de
F. C. HEEMEIJER
het naarsbed gaan verteld over het
Uw advertentie im»
Zandvoortse Bridgeclub de tweede
Uw adres voor
hoofd met het boze oog, dat zo maar
wedstrijd om de Kennemerlandbeker
mers bereikt alle
BEDDENREPARATIE
in zijn dodelijke eentje over de we*
gespeeld. Zandvoort l, 2 en 3 ont»
groepen van Zand»
en STOFFEERDERIJ
(jen zweefde.
voorts bevolking !!!!
moeten dan Haarlem N.B.B. 2, 3 en 4.
Van Osladestraat 7 a
Dat je dan vlak daarna de donkere"
trap op moest naar je bed, in doods*
angst dat je die malle kop misschien
Tijdens training over de kop
Inbraken
wel ?ou "kunnen tegenkomen, (.laar
Tijdens de training voor sportwagens
stond geen mens ook maar een ogen*
reed de coureur Martens uit Leeuwar» In de nacht van Zaterdag op Zon» blikje bij stil.
den met grote snelheid door de bocht dag is ingebroken bij „Garni" aan de
Maar we hoeven niet eens zo ver
onder'de Hunzerug. De wagen slipte Zeestraat 'hoek Boulevard de Fa» van huis te gaan. Neem bijvoorbeeld
met het gevolg: een duikelpartij op vauge en in een consumptietent aan dat -snoezige verhaaltje maar van
een drie meter lager gelegen terrein.
Zeestraat. Vermist worden aller» Hans en Grietje, waar de heks op
Vrijdagavond kwamen de twee da» doende viel deze ploeg uit. De helm» Het ongeval liep goed af, daar de be» de
lei
consumptie»artikclen, zoals drop, iedere bladzijde een pan water aan
mesploegen van de Zandvoortse Red» stok werd door de stuurman met een rijder geen verwondingen opliep en chocolade,
limonade, enz. Een onder» de kook maakte, om Hans in te gooi»
dingsbrigade in -de demi»finales uit. kwaad gezicht in het water gegooid. zijn wagen slechts licht was bescha» zoek wordt ingesteld.
en zodra hij vet genoeg zou zijn. En
Zandvoort l bracht het niet lot een
digd. De brandweerbeep zette de wa»
waar 'Hans dan zo picnter was, om
De eerste ploeg lag 'aanvankelijk in gen weer op de rijweg. Martens reed
overwinning, bezette de tweede plaats
haar inplaats van zijn vinger een kip*
en moest daardoor de beker — welke de derde positie, doch langzaam Zondagmiddag weer gewoon mee.
penbotje in haar handen te frommc»
Slijtlaag gaf moeilijkheden
reeds tweemaal is gewonnen — in maar zeker werd op Kattenburg en
len, wat zij met haar bijziende ogen
Amsterdam achterlaten. De tweede „Veren en Sluizen" gewonnen. Men Marilini's
dan weer niet in de gaten had. Wat
Het heeft nog even gespannen vóór hadden
ploeg proefde evenmin 'het zoet der kwam gelijk te liggen en kort voor
\ve toch altijd een leedver»
overwinning en moest zich ook al de finish zorgde een hevige spurt Tn ons Vrijdagnummer werd ge» de Grand Prix races. Tijdens de trai» maak als die oude feeks op een ge»
ningsdagen bleek n.l. dat de nieuwe geven moment door Grietje in het.
met' een tweede plaats tevreden stel» voor de overwinning.
Vol vreugde werden de jongens meld dat de „Marilini's", het Zand» slijtlaag van het Circuit niet zeer fee» vuur werd geduwd en dan vanachter
len.
De twee herenploegen waren na door iedereen toegejuicht, totdat vijf voortse amateur .accordeontrio a.s.vredigde.
ovendeur nog om genade smeekte.
De Italiaanse coureurs koesterden deOf
een ingediend protest toch opgesteld minuten later bekend werd gemaakt •Vrijdagavond voor de televisie zal
dat schone verhaal van Klein
dan
ook
bedenkingen
om
te
starten.
en zouden roeien om een prijs voor dat de Zandvoorters gediskwalifi» optreden.
Duimpje, die niet zijn- broertjes in
Met
verschillend
materiaal
heeft
men
de beste tweede»aankomenden, het» ceerd waren.... Reden: het hinderen
Ons wordt nu medegedeeld, dat doorgewerkt om de baan in orde te het huis van de reus verstopt was,
geen wel tegen de afspraak was, daar van de andere ploegen. Van talloze
die goede man alsmaar riep:
Ger
de Roos dit trio, dat in Zand» krijgen. "Waarschijnlijk had het koude terwijl
zeker één ploeg bij de finale geoefen» toeschouwers werd echter vernomen,
„Ik ruik mensenvlees" ea onderhand
weer
een
ongunstige
invloed
uitge»
den ingeschakeld had moeten worden. dat deze uitspraak geheel foutief was. voorts costuum optrad, in April j.l.
met een groot mes in het rond liep
Maar goed, men legde zich bij dit be» Protesten werden ingediend, doch de voor zich liet spelen. Onenigheid on» oefend op het hardworden van de te zwaaien. Hoe krijgt iemand het
nieuwe
slijtlaag.
sluit neer, waarna vijf ploegen, waar* jury verklaarde haar uitspraak als der dit trio volgde hierna en de twee
verzonnen!
onder Zandvoort l en 'Zandvoort 2, „bindend". Billijk was deze niet, daar „lini's" verdwenen uit de Marilini's.
Het mooiste verhaal vertelde onze
van geen enkele overtreding (met of
om de eer zouden gaan vechten.
oude meester. Dat ging' over een
De stuurman van de tweede ploeg zonder opzet) sprake was. Nadat de Mevr. 'Hosc zocht toen contact met
koetsier die naast zich op de bok
maakte vóór de wedstrijd de wed» verontwaardiging — die niet onder twee Haarlemse meisjes, die tezamen
een lijk had zitten. Hoe hij daaraan
strijdleider erop attent dat de helm» stoelen of 'banken werd gehouden! — met haar, thans „De Marilini's" vor» Gemengde berichten
gekomen was en waar,hij het moest
stok (het roer) kapot was. Het pro» was gezakt, werd het toch nog een men. Van het oorspronkelijke Zand:
afleveren, is me ontschoten, maar
test werd afgewezen, maar nog geen prettige avond. Maar het grote ge»
nog hoor ik altijd in gedachten hoc
zes meter na de start brak de helm» zelschap was niet meer in de buurt voortse trio is dus eigenlijk nog maar Een berijder van een bromfiets — een hij met zijn twee enorme manchetten
30;jarige Haarlemmer — sloeg Zater; tegen elkaar sloeg, zodat het net was
een derde overgebleven.
stok af, er werd niet afgebeld en zo» van het Oosterdok aan te treffen!
dagmiddag op het Raadhuisplein over alsof je de knekeltjcs hoorde klep»
de kop door een mankement aan zijn peren.
voertuig. Hij werd licht in het gelaat
dat dat was, je gr;e?elde
gewond; de bromfiets liep schade op. je Spannend
gewoon een ongeluk.
Politieke visie op korte en op lange
Zulke dingen komen tegenwoordig
—o—
«
termijn — Prof. Dr Ir \V. Schermer»
niet meer voor en dat is maar goed
ook.
horn.
te Bentveld
Nu is het zelfs niet paedadgogisch
Een circuitbezoeker stalde Zondags
middag zijn bromfiets tegen het hek meer verantwoord om dieren tegen
l—7 Aug.: De situatie van hef Soda; van
de hoofdingang, maar bij zijn te* kinderen te laten spreken, want zo»
De Arbeiders Gemeenschap der 4—11 Juli; Plet hedendaagse mens;
lisme in internationaal verband.
rugkomst was het op slot gezette iets bestaat niet. Dat zou een ver»
Wbodbrookers organiseert in de loop beeld.
keerde indruk wekken. De dieren mo»
Voor deze cursus zijn buitenlandse voertuig verdwenen.
gen wel met elkaar praten, maar dat
van de zomer een aantal cursussen. De ontmenselijking van de mens — sprekers uitgenodigd. De voertalen
kunnen wij mensen nu weer niet ver»
„Wie bewust wil leven" aldus de Ge» de eenzame mens — de bedreigde /ijn Nederlands en Duits.
staan.
— de menswording van de
De oude socialistische Internatio»
meenschap, „ontkomt niet aan de be» mens
Nee, in deze verlichte periode doen
mens — de strijd om een menswaar» nale, wat zij was en wilde — De na» Zaterdagnacht bemerkten surveille;
zinning op de grote geestelijke, maat» dige samenleving.
tionale verscheidenheden in de so» rende agenten dat een man naast zijn we al het mogelijke, om hun zieltjes
schappelijke en politieke vragen".
cialistische beweging — Het karak» fiets op de Boulevard de Fauvauge zo zuiver mogelijk te bewaren.
Maar als u nu denkt, dut 'het ook
De cursussen, waarmee men een 11—IS Juli: Levenskunst.
ter van het Duitse, het Engelse, het lag ie „slapen". De 40;jarige Bloemen;
een sikkepitje helpt, dan bent
steeds groter inzicht in hedendaagse Leven als spel — leven als opdracht Franse en het Nederlandse Socialis» daler werd kort hierna naar een po* umaar
er glad naast.
me — De actuelc,,geestelijke tegen» litiecel overgebracht om zijn roes uit
problemen en stromingen wil helpen — leven met God — leven met ande» stellingen
Ze staan elkaar nog even hnrd naar
tussen de socialistische par»
bevorderen, zijn gewijd aan de vol» ren — levenslot en levensontplooiing. tijen — De sociale en economische te slapen.
het leven als wij dat destijds zelf de»
den, ze kibbelen, schelden en rodde»
Bovendien beoefening van het spel, verschillen van inzicht — De politie»
gende onderwerpen:
—o—
len de hele dag dat het een lieve lust
o.a. toneelspel.
ke tegenstellingen — de noodzaak
is.
van een verenigd socialistisch front
22—27 Juni: Vacantieweek voor ftuis»
Nee, wat dat betreft, zouden we
18—22 Juli: Het werkelijke Amerika. — Wat moet er veranderen, wat kun» Een inwoner van Renkum deed bij de
vrouwen.
politie aangifte van ontvreemding van ze gerust nog eens op een van die
nen
wij
doen?
Onderwerp: omgang met mensen — In de smeltkroes — prof. Dr P. J.
Sprekers: Drs Frits de Jong, Alfred een filmcamera uit zijn geparkeerde oude griezelverhalen kunnen vergas»
inrichting van onze woning — vacan» Bouman. Arbeid, industrie en wel» Mozer,
i-en.
Drs J. M. den Uyl, Dr Lud» auto.
tie en vrije tijd — wat gebeurt er in vaart — Dr H. Umrath (gevr.). Bin» wig Metzger
GELSKE DE NES.
(Duitsland,
gevr.).
Dr
deze wereld, e.a.
nenlandse en buitenlandse politiek — Eugen Stcïnemami' (Zwitserland) en
Dr C. Vreede (gevr.). Een stuwende anderen.
kracht — het onderwijs — J. Brin»
Zaterdagochtend werd omstreeks half MELKERU
kerink.
tien in een perceel aan de Spoor»

Teleurstellingen
voor de vlettenroeiers

Belangwekkende curssussen

Belangrijke

Het optimisme van" de oude socialis»
telefoonnummers tische beweging — Ds L. H. Ruiten»
berg. De ontnuchtering en haar ver»
en adressen
werking door de socialistische bewe»
ging - Prof. Dr J. P. Krijt. Vrijheid
Brandmelding
en verantwoordelijkheid in het be»
Commandant Brandweer
drijfsleven — H. J. Elffers. Vrijheid
en verantwoordelijkheid in het maat»
3044 Politie
schappelijk leven — Prof. Dr F. L.
Politie (alleen v, noodgevallen)
Polak (gevr.). De geestelijke funde»
Gem. Secretarie
ring van vrijheid en verantwoorde»
Gem. Geneesheer, Julianaweg la lijkheid — Prof. Dr W. Banning.

\

k is
l

22—25 Juli: Mensbeschouwing en
Socialisme.

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein 25—31 Juli: De internationale situatie
en haar invloed op Nederland.
2887 Stoomwassery „Hollandia",
«jnstrykerö, J. H. G. Weenink, De internationale situatie — mevr.

2560
2135
2424

2975
2254

S—15 Aug.: De Bijbel in de
Europese cultuur.

buurtstraat een schoorsteenbrandje
ontdekt. Enkele brandweerlieden heb;
De 'Bijbel en de grondslagen van de ben het vuur geblust.

MARIËNBOSCH

YOGHURT

westerse cultuur — de Bijbel in de
(ook Bulgaarse)
literatuur — Rcmbrandt en de Bijbel
—o—
— Bach en de Bijbel — Bijbel en
Heerlijk, verfrissend en last not least
Kerk — De herontdekking van de Zaterdagnacht reed omstreeks 12 uur gezond
Bijbel.
een 54-jarige inwoner uit Vogelen; HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
15—21 Aug.: Religieus Humanisme
en Christendom. ,

zang met zijn motor over de Zand;
voortselaan, maar niet in een bepaald
nuchtere toestand. De verkeerspolitie
ontfermde zich over hem en verleen;
de hem gastvrijheid in 't bureau van
politie, zij het dan dat hij de volgen;
de ochtend huiswaarts kon keren met
een procesverbaal.

Een confrontatie waarbij ieder onder»
werp telkens 6n van religieus»huma»
nistische en van christelijke zijde bc»
licht zal worden. De nadruk komt op
„het gesprek" te liggen. Aan de orde
komen: Religieus Humanisme en
Christendom. Geloof en Openbaring.
Mensbeschouwing., 'Het Christendom
Zondag viel een 6*jarig kind in een
Dr H. VerweysJonker. De achter» en de andere godsdiensten.
Pakveldstraat 30 a
zelf gegraven kuit, waarbij het de
gronden der grote politieke tegen»
Taxi dag en nacht, Zandvoortse- stellingen en hun invloed op Neder»
linkerpols brak. Dr van der Meer
laan 7
land: a. Rusland — Prof. Dr W. Ban» 5—11 Sept.: Bijbelse Kernbegrippen. verleende de eerste hulp.
Zandvoortse Courant, Gerten- ning. b. Amerika — c. Azië en Afrika. Een cursus gewijd aan persoonlijke
bachs Drukkery, Achterweg l
Mogelijkheden en moeilijkheden van 'bezinning. De korte inleidingen wor»
een economische integratie van Euro» den door de leiding gegeven. Het
Autobedrijven „Rinko"
pa — Drs H. M. de Lange. Nederland onderling gesprek staat centraal.
Oranjestraat en Stationsplein
Zondagavond had op de hoek van de
en het geestelijk gezicht van Europa
Aan de orde k'omen: Geloof en Hogeweg en de Westerparkstraat een
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek Dr C. J. Dippel (gevr.). DeiWe* Openbaring — Koninkrijk Gods — aanrijding tussen twee auto's plaats,
„De Opbouw", Tollensstraat 47. reldraad
der Kerken en de politieke Gerechtigheid en Liefde — Zonde en beide afkomstig uit Rotterdam. Beide
SUjterü Lefferts, Zeestraat 44
tegenstellingen — Dr A. van Biemen. Genade — (Hoop en Vrede.
wagens werden licht beschadigd.

WEEK-AGENDA
Monopoie
Dinsdag 9 Juni S uur: film „Blanke
ballast".
, .
Woensdag 10 Juni 8 uur: idem.
Donderdag 11 Juni 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden

Dinsdag 9 Juni 8 uur: Jaarvergadering
Woningb. Ver. „Eendracht maakt
Macht" in Ons Huis.
Zaterdag 13 Juni, 15 uur: Demonstra»
tie van leerlingen der Rudolf Stei»
nerschool Haarlem, Tuinzaal Con»
certgebouw, 'Begijnestraat 13.
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SPORTWEEKEND
met aantrekkelijke wedstrijden
Het Sporlweektcomitó is er in geslaagd voor het a.s. Sporlweekend, dat
op Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Juni wordt gehouden, een attractief pro:
gramma samen Ie stellen. Vele moeilijkheden moesten hierbij worden
overwonnen. Vooral de financiële kant van de zaak baarde, zoals men
weel, vele zorgen. Dank zij een subsidie van Tovring Zandvoori en een
financiële tegemoetkoming van particuliere zijde, is het toch mogelijk ge:
worden dii weekend te organiseren. Alle demonstraties en wedstrijden
worden gehouden in het Zandvoortse Sportpark, dus op het terrein van
Zandvoort meeuwen.
Het Sportweek:comité koestert de hoop volgend jaar in de gelegenheid
te. zijn een volledig Sportweek op louw ie kannen zetten.
Het programma voor het komende Sportweekend luidt thans:

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Geslaagd
Onze plaatsgenote, mej. Locs Span»
jer, slaagde voor het eindexamen
Gymnasium aan het „Jac P. Thijssc
Montessori Lyceum" te Overvcen.

Zandv. Bestuurdersbond
De Zandvoortse Bestuurdersbond
houdt op Donderdag 18 Juni haar
jaarvergadering in „Ons Gebouw".

Toneelcursus '
De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" organiseert a.s. Zondag in
„Ons Gebouw" voor haar leden een
wcckcndcurstis onder leiding van de
heer Arend Haucr, landelijk toneel»
adviseur van de Ned. Amateur To»
neel Unie.

Voorafgegaan door 'n
grotere soepelheid in
Oostenrijk, kwam de
verrassende koerswij'
ziging in het Sowjet:
beleid in Oost:Duits:
land als een nieuwe
uiting van 't vredesoffensief. Als om
derdeel daarvan o.m. 't accoord met
de Evangelische Kerken en 't toegeven
van fouten onder het vorige Sowjet:
regime. liet is niet onwaarschijnlijk
dat deze gebeurtenissen een zeer be:
langrijke factor zullen vormen tn de
kwestie van de hereniging van Oost:
en West:DuitsIand, één van de bijzon:
der tere punten in de Westerse we:
reld. Hel wordt langzamerhand dui:
delijk dat, wanneer de Russiche con:
cessies •steeds vastere en verstrekken:
der vorm gaan aannemen, de basis
waarop de Oost^Wesf
verhouding

toch nog steeds is blijven rusten, op
den duur een wijziging zal moeten
ondergaan. De behoefte aan ontspan:
ning is in de volkeren te groot, dan
dat men de kansen op 'n aanvaard:
baie verstandhouding voortdurend
kan blijven voorbijlopen.
Juist in de komende tijd zal daarom
kunnen blijken in hoeverre men vast:
geroest is in een weerbaar:defensieve
houding óf in hoeverre een politieke
beweeglijkheid in het Westen inder:
daad een feit is. Dit wil niet zeggen
dat de Sowjet vredes:stralegie, bij
voorbaat overschat moet worden,
doch wel dat aan de voorbereidingen
voor een toenadering met evenveel
recht aandacht dient Ie worden be:
steed, als men gedaan heeft aan de
maatregelen bij een zich toespitsende
conj'lid:toestand.

VRIJDAG 19 JUNI:
7 uur: Rugbywedstrijd tussen Rugby*
club Nijcnrode en de Delftse Stu*
den ten. Deze wedstrijd vindt plaats
onder auspiciën van Touring Zand»
brachten bezoek aan Zandvoort
voort. Vervolgens athletiekwedstrij:
den door leden van verschillende Momenteel logeren in Utrecht en
Daar ze reeds zoveel jaren in Duits» „EENDRACHT MAAKT MACHT9'
Zandvoortse sportverenigingen, o.a. naaste
omgeving
22
vrouwelijke
dis»
land
leven, kunnen ze zich uitstekend
hardloopwedstrijden over 100 en placed»persons, afkomstig uit de Bal» van die
taal bedienen, wat maar ge»
hield jaarvergadering
3000 meter.
tischc landen en de Oekraïne.
lukkig was voor 'hun gastvrouwen,
Ze zullen gedurende vier weken de want onderling spreken ze een taal,
ZATERDAG 20 JUNI:
Ook het financieel verslag over de
gasten zijn van de V.U.H.O. (Vrou= die weliswaar heel aardig klinkt, maar Dinsdagavond hield de woningbouw»
3 uur: Korfbalwedstrijd. Een Zand' wencomité Utrecht Hulp aan Ont* waar voor ons geen touw aan vast te vereniging „Eendracht maakt macht" jaren 1951 en 1952, uitgebracht door
de jaarlijkse algemene vergadering in de heer C. .1. Tol, luidde zeer gunstig.
knopen is.
voorts combinatie 12»tal speelt te» heemden).
Ondanks het onprettige weer, wa» de grote zaal van „Ons Huis". De op» Hem werd staande uit de vergadering
gen 'n Haarlem»Sport Vereent com=
Zonder vooruitzichten.
ren ze opgetogen over het mooie uit» komst was vrij bedroevend, daar do in het bijzonder dank gebracht voor
binatie.
keurig verzorgde overzicht (in de
4 uur: Volleybalwedstrijd. De dames* Gedurende zeven of acht jaar leven zicht. Er waren er zelfs bij, die de bijeenkomst, welke ruim een half uur het
van een boekwerk). In een kor»
ploeg van O.S.S. komt uit tegen ze in kampen in de buurt van Olden* zee voor de eerste maal zagen en duurde, door slechts 25 personen vorm
te uiteenzetting deelde de penning*
„Die Raeckse" uit Haarlem. Hier» burg, om precies te zijn in de kam» toen een wandelingetje over 't strand werd bezocht.
In zijn openingswoord wees de meester nog mede, dat de vereniging
na volgen turndemonstraties door pen: Marx, Sandplatz, Amerlinde, werd gemaakt, kende hun enthousias» voorzitter,
de heer A. Molenaar, op zich op een gezonde basis ontwikkelt.
me geen grenzen.
Ohmstede en Wehnen.
leden van O.S.S.
de totstandkoming van 24 duplex*
Bij de bestuursverkiezing werden
Eén
was
er
zelfs
die
plotseling
in
Ze
leiden
daar
een
kommervol
be»
5 uur: Handbalwedstrijd, heren. Het staan met hun gezin in een of twee badpak gekleed een duik nam in het woningen aan de A. J. van der Moo» de aftredende leden D. van Dijk,
kampioenselftal van O.S.S. zal zijn
van de houten barakken, zilte nat: Ze trok zich -van de waar* Icnstraat en Vondcllaan. Het eciste W. M. B. Bosman en D. van Duijn bij
beste beentje voorzetten tegen het kamers
ontvangen
teveel om van te sterven schuwingen, betreffende de koude blok van 5 woningen is reeds b e» acclamatie herkozen.
sterke handbalelftal van C.I.O.S. en te weinig
Na een korte rondvraag werd de
om van te leven en enz. niets aan en aan haar vastbera» woond, het tweede blok wordt op
(.Spoi tschoolsOverveen).
duidelijk te zien, Woensdag 17 Juni a.s. aan de bewo» vergadering om kwart voor negenen
hebben practisch geen kans op een den gezicht
dat ze dit zichzelf beloofd had, zo» ners overgedragen. Het laatste blok gesloten.
Des avonds om 7 uur wordt een betere toekomst.
van de A. J. van der MocJlenstraat
Terug naar hun land is, voorlopig dra ze er de kans toe kreeg.
voetbalwedstrijd gespeeld door een
wordt in de tweede helft van Juli
Zandvoorts elftal (samengesteld uit althans, uitgesloten en de meesten
a.s. opgeleverd.
spelers van Zandvoortmecuwen en genieten een zodanig slechte gezond» Triest.
Voorts memoreerde hij het feit dat Nieuw beroep van de Ned.
T.Z.B.). De tegenpartij is de tweede» heid dat ze niet in aanmerking ko» Toch had deze schijnbaar zo vrolijke met
de houw van zestig woningen
men
voor
emigratie.
klasscr V.V.A. uit Amsterdam.
vrouwengroep een diep*schrijnende aan de Dr C. A. Gerkestraat bereids Herv. Kerk te Zandvoort
achtergrond
en
tijdens
een
gesprek
Zandv. Vrouwen Contact Commissie.
een aanvang is gemaakt, welke in de
kwamen zo maar opeens de water» eerste helft van 1954 voor bewoning De Kerkcraad van de Ned. Herv.
Zoals uit 't bovenstaande blijkt, biedt En deze 22 uitgestotenen nu, waren landers te voorschijn.
Gemeente te Zandvoort bracht Don»
gereed zullen zijn.
het programma diverse aantrekke» Woensdag j.l. enige uren de gasten
derdag een beroep uit in de vacature
Nu
weten
we
heel
goed,
dat
Na
goedkeuring
der
notulen
bracht
van de Zandvoortse Vrouwen Con»
lijke wedstrijden. Het Sportweek» tact Commissie onder voorzitter» deze 22 vrouwen met hun ge/innen de 'heer D. van Dijk als secretaris het ontstaan door het vertrek van Ds E.
comité spreekt de verwachting uit schap van mevrouw van Fenema» niet de enigen zijn, die van huis en jaarverslag uit. (Het ledental bedraagt Saraber naar Voorschoten.
familie verdreven zijn, we weten best thans pi.m. 1100, het aantal door Ie*
Beroepen werd thans Ds C. Jon»
dat velen dit Sportweek*end zullen Brantsma.
er millioenen 'hun lot delen. den bewoonde woningen 400, zodat
Ze kwamen 's morgens met een dat
geboer te Lisse.
bijwonen, waaruit dan moge blijken
Maar
als
men
zo
hoort
van
een
ge*
nog
altijd
700
personen
op
een
wo»
bus en werden met hun bege»
dat een dergelijk sportevenement in grote
Ds Jongeboer werd geboren in 1918
leidsters in het restaurant van de zin, waarvan door toevallige om» ning van de woningbouwvereniging
de zomermaanden wordt gewaar» Watertoren gastvrij met een kopje standigheden drie kinderen in Polen rekenen. Elk jaar zullen zeker nog te Gouda en werd reeds in 1941
achterbleven, doordat ze niet thuis ongeveer 60 woningen gebouwd moe» cand. t.d.H.D., waarna hij als hulp»
koffie ontvangen.
deerd.
waren toen de familie zo maar op» ten worden gedurende een tijdvak van prediker werkzaam was te .Wierin»
eens, zonder voorafgaande waarschu* ongeveer tien jaar om uit de misère gei meer en Katwijk aan Zee. Op 29
wing op transport naar Duitsland te geraken. Het bestuur zal zijn Maart 1942 deed hij zijn intrede als
werd gesteld. Als men dan hoort, dat uiterste best doen — met medewer» predikant te Valkenburg (Z.'H.). In
die kinderen in Polen geen deel van king van de officiële instanties — om 1945 vertrok hij naar Wijk bij Duur»
leven hebben omdat ze zich niet wil» de woningnood zo snel mogelijk te stede, terwijl hij sedert 6 Maart 1949
len aansluiten bij de Communistische lenigen.
te Lisse staat.
Partij en dat hereniging van het ge*
zin onmogelijk is, zie, als zo'n drami
eigenlijk open en bloot voor je wordt
....aan de Zandvooriselaan....
neergelegd, terwijl je zelf leeft in
vrijheid en zonder gebrek, dan gaat
er zoiets beklemmends van uit, dat
Tussen de Zandvoortselaan en de Kennemerweg wordt hard gewerkt het
zich moeilijk laat beschrijven.
aan de velden van het „Kennemer Sportpark".
In de tweede helft van Juli '52 werd de eerste spade in de grond gezet en De V.U.H.O.
....Kampvuur ter ere van D.C
nu dit sportpark langzamerhand zijn voltooiing nadert, zijn we ons licht Het werk dat de V.U.H.O. doet, is
eens gaan opsteken bij de voorzitter, Dr C. F. JH. Robbers, die ons met de een goed werk. In het najaar van '52 Dinsdagavond had bij de groep „The het troepenhuis, waarbij alle aanwe»
grootste bereidwilligheid van alle inlichtingen voorzag.
haalde men hier een groep Hongaar* Buffalo's" van het N.P.V. een plech* zigen op chocolade»melk en 'biscuits
se vrouwen naar toe, die toen ook tigheid plaats, waarbij de burgemees* werden getracteerd. De fouragerin»
een dag de gasten waren van de ter en diens echtgenote, alsmede ver* verliep buitengewoon vlot met em*
Toen enige jaren geleden de Voetbals nanciële als van technische aard, o.a., Vrouwen Contact Commissie.
schillende ouders aanwezig waren. De mers vol van het smakelijke goedje.
club T.Z.B, weer werd opgericht was de bevloeiing een punt dat veel'
Door middel van een soort kaart» troep was bijeen geroepen om een Inderdaad, 't was erg lekker!
(voor de oorlog bestond T.Z.13. ook hoofdbrekens kostte en dat tenslotte systeem, is iri Utrecht voor dit doel feestelijk cachet te geven aan de of*
De waarn. D.C. de heer van Mid*
reeds) bleek al gauw, dat men met door een waterkanon met een straal ƒ 30.000—ƒ 35.000 bijeengebracht.
ficicle installatie van mej. R. Rem delhoven, sprak nog een opwekkend
een grote moeilijkheid te kampen van 60 m werd opgelost.
Zo was 'het ook mogelijk, om aan als Akela en van de heer W. Keur woord en overhandigde de vaandel*
had, n.l. speelvelden. En hoe meer T.
Dr Robbers stelde er prijs op, hier een kamp voor WitsRussen in Triest, als vaandrig.
drager een nieuwe vlag.
Z.B. zich uitbreidde, hoe dringender te verklaren, dat er door de secreta* dat ccn Hollandse dame, mej. Hoge- 'De waarn. Districtscommissaris der
Na het lied „Hoort, zegt 't voort",
deze behoefte werd.
ris, de heer A. F. Heuft ontstellend vest, in een oude rijstfabriek had in* N.P.V. de heer P. J. Middelhoven te werden diverse spelletjes gedaan en
Men zocht naar een weg om" deze veel Averk is verzet en dat een woord gericht een gift te sturen van ƒ 6.000. Zaandam was zo vriendelijk de in» „levendig" geïllustreerde verhalen
moeilijkheden op te lossen en vond, van oprechte waardering hier zeker
stallatie*plechtigheid te leiden en hij verteld.
die, door het 10 ha grote terrein aan op zijn plaats is.
Als verrassing bood mevrouw van nam -akela en vaandrig de eed af.
Het hoofdhaar van de burgcmees*
te kopen van Jhr P. Quarles van Uf=
Voor dit sportpark Is ook een hv» Fenema namens de Vrouwen Contact Voordien was de troep door Hopman ter kwam er ook nog aan te pas. Een
ford, gelegen aan de Zandvoortse» per modern clubhuis ontworpen, als* Commissie de gasten een lepeltje aan Bastian rond de vlag opgesteld, wel* der verkenners verzocht mr van Fe*
laan. Maar daar dit terrein weer veel mede een woonhuis voor de exploi» met het wapen van Zandvoort, dat kc plechtig gehesen werd naast het nema een 'haar af te staan. Even aar»
te groot en te kostbaar zou wor» tant, door de heer P. Worm architect zeer op prijs werd gesteld.
troepenhuis aan de Vondellaan.
zelde de 'burgemeester, want hij zeide
den voor een enkele voetbalvereni* alhier, waarin o.a. een vergaderzaal
Ook burgemeester Mr H. M. van
.Hopman Bastian sprak een kort er eigenlijk een beetje tegen op te
ging, zag men hier de mogelijkheid, en ccn trainingszaal geprojecteerd Fenema gaf door zijn tegenwoordig» welkomstwoord en gaf een kort over* zien van het weinige nog af te staan!
zij het met subsidie, een sportpark op zijn.
heid van zijn belangstelling blijk.
Maar na een aanmoedigend knikje
zicht van het programma.
te richten, waar naast twee voetbal»
Het eigenaardige van dit clubhuis
Toen het ogenblik van vertrek was
De welpen van het grijze, het van zijn echtgenote, bracht hij spor»
velden ook gelegenheid is voor het is, dat het in 't talud gebouwd wordt, aangebroken, sprak mevrouw Kern» bruine en het rode nest gaven daarna tief zijn offer.
beoefenen van andere sporten als ten* zodat de kleedkamers rechtstreeks op kamp, de echtgenote van de minister een staaltje touwknopen weg, waar*
Het haar werd meterslang onder
nis, hockey en zelfs denkt men in de het veld uitkomen.
van Overzeese Rijksdelen een dank» bij ook nog even flink gespurt de bezwerende gebaren van de ver»
verre toekomst aan een speedway»
Door het 'bestuur wordt het stands woord.
moest worden, 't Werd niet helemaal kenner, die blijk gaf te beschikken
•baan en windhondenrennen.
punt ingenomen, dat deze velden niet
Een der begeleidsters vertelde ons duidelijk, welk nest nu eigenlijk met over voordracht»talcntcn!
De velden worden gemaakt in D. alleen voor R.K. clubs beschikbaar nog dat aan iedere vrouw een be* de overwinning was gaan strijken,
Maar dat was nog niet alles. Later
U.W.»vcrband en staan onder toe» gesteld moeten worden, maar dat ook paald bedrag wordt teriiand gesteld, maar in ieder geval zaten winnaars liep hij er over heen, zij het op
zicht van het Nederlands Olympisch andere verenigingen bij aanvraag van waarmee ze naar eigen goeddunken en verliezers weinige minuten daarna kouse voeten!
Comité (N.O.C.), met die verstande, deze terreinen gebruik zullen kunnen kan handelen. Er wordt niet de broederlijk bijeen om de verkenners
Burgemeester van Fenema richtte
dat het 'N.O.C, het eerste jaar toe» maken.
minste pressie op uitgeoefend, hoc aan te moedigen bij een ,,sjor»dc» — op verzoek van Hopman Bastian —
zicht zal uitoefenen op de toestand
Een standpunt dat zeer valt toe te het te besteden, maar de meesten ko* monstratie".
hierna enige woorden, speciaal tot
der velden en dat dit lichaam ook juichen, zodat men dan ook met pen met overleg. Zo hadden allen
Er werd even door de jongens van de ouders. Hij sprak zijn grote waar»
heeft te beslissen, wanneer de vel» recht kan spreken van een belang» zonder uitzondering een ' deken ge* wat touw en luttele stokken een dering uit voor het goede werk, dat
den bespeelbaar zullen zijn. Van deze rijke" aanwinst voor geheel Zand' kocht. „En", zo zei onze zegsvrouwe, seintoren in elkaar gesjord. De toren hier gedaan wordt en 'hij was ver»
beslissing hangt dan ook het tijdstip voort.
„laat ze er nu eens niet verstandig was sterk genoeg om een wakkere heugd, dat de ouders nu eens kon*
af van de officiële opening, die wel
Het bestuur van het „Kennemer mee omspringen, laat ze tenminste verkenner met seinvlag te dragen.
den zien wat er al zo gedaan wordt
niet meer voor de aanvang van het Sportpark" is momenteel als volgt eens eenmaal zichzelf kunnen zijn,
Een hartelijk applaus van de aan» bij een padvinders»troep. De troep
nieuwe speelseizoen te verwachten is, samengesteld:
Iaat zij die al zoveel moeten missen wezigen en een gescandeerde roep werd door burgemeester aangemoe*
maar toch naar alle waarschijnlijk»
C. F. M. Robbers, voorzitter, A. F. nu eens een keertje een 'beetje roeke* G.O.E.D.Z.O., Gócdzo, góedzo, góéd, digd te volharden in de taak, die zij
heid nog wel in 1953 zal plaatsvinden. •Heuft, secretaris. J, L. C. Lindeman, loos zijn, wat dan nog? Dat kan dan zo, zo!! van de hele troep, was de be* zich zelf gesteld had.
Natuurlijk heeft men bij de aanleg penningmeester, B. Randag, juridisch alleen maar haar geestesgesteldheid loning voor deze prestatie.
De avond werd besloten met het
van dit grote project voor enorme adviseur, W. M. B. Bosman, S. Kluis», ten goede komen".
Na de pauze volgde een gezellig gezamenlijk zingen van het Wilhel*
moeilijkheden gestaan, zowel van fi= kens, J, Blom pr.
En gelijk had ze.
G.H.
samenzijn bij het kampvuur achter mus.
H.W.

Vrouwelijke ontheemden

Het „Konnomor
in wording

Sportpark"

NIEUWE AKELA en VAANDRIG
bij „The Buffalo's
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Bij de eerste drie-dimensionale film in Zandvoort
De drie*dimensionale film is zijn tocht
in de wereld begonnen en daarbij
reeds in Zandvoort aangeland. Vrij*
dag vindt n.l. in Monopole de eerste
vertoning van een dergelijke film
plaats. De toeschouwers zullen wor*
den voorzien van een speciale bril,
die het diepte*effect moet suggereren.
Nu is invoering van het ruimtelijk
effect in de film zeker wel een zo
speciale gebeurtenis in de geschiede*
nis van de film, dat het ons alles*
zins de moeite waard lijkt om met
deze nieuwe technische vondst ken»
nis te gaan maken.

\l

Zoals men weet heeft de verschij»
ning van drie dimensies op het film*
doek nogal wat theorieën en opinies
omtrent de toekomst van de film ten*
gevolge gehad. De meest vooruitstre*
vende — indien men dit zo mag noe»
men — geven als oordeel dat de nor»
male film, zoals wij die heden ten
dage zien — al of niet stormender*
hand — zal worden verdrongen door
de drie*dimensionale. Zoals de stom*
me film werd vervangen door de ge»
luidsfilm. Het benaderen van de Ie»
vende werkelijkheid, dit blijkt telkens
weer, laat de mens geen rust. En
daarvan uitgaande is het zeer wel
denkbaar, dat de expansie van de
drie=dimensionale film zal worden
doorgezet, met de bekwame spoed
die aan de producers nu eenmaal
eigen is. Zoals men weet is men met
de vervolmaking van de technische
middelen die het ruimtelijk effect
moeten suggereren dan ook doorlo»
pend bezigt b.v. door het construeren
van speciale filmdoe'ken, vaak in ge*
bogen vormen, waarop de projectie
plaats vindt.
Er is echter een veelverbreide op*

Verkeersproblemen gaan ons allen aan
Wellicht kent u reeds het grapje dat thans zijn ronde door Nederland doet.
Het is in deze tijd zeer toepasselijk. Een Engelsman bezoekt een grote
stad en kijkt met verbazing naar het verkeer. Dan spreekt hij een voorbij*
ganger aan en vertelt dat hij de indruk hééft dat in Nederland elke fiet*
ser jacht maakt op elke voetganger, dat op zijn beurt elke automobilist op
fietsers jaagt en dat auto's in steden met railverkeer op hun beurt wor*
den 'belaagd door trams. De aangesproken Nederlander maakt zich moei*
lijk verstaanbaar voor de Engelsman, maar slaagt er in als lofwaardige
omstandigheid te vertellen dat men in Nederland in ieder geval een rij*
bewijs moet hebben om een auto te mogen besturen, dit in tegenstelling
tot bij voorbeeld België. De Engelsman begrijpt dat van het rijbewijs
niet zo goed, maar als de Nederlander wat nadere uitleg heeft verstrekt,
roept de Engelsman uit: „O, u bedoelt natuurlijk een jachtacte!"

\\(
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Er zijn te veel slachtoffers
Zou u die Engelsman veel ongelijk
durven geven? Helaas lijkt het er
dikwijls heel veel op dat de rijweg
een jachtterrein is waarop men naar
hartelust zijn medeweggebruikers kan
belagen.
De grote fout is, dat het publiek
niet verkeersminded is, niet verkeers*
gezind. Dit zei ons een verkeerskun*
dige, die dagelijks met het verkeer
te maken heeft en nationale en inter*
nationale ervaring heeft opgedaan.
Er is, zo vertelde hij verder, een
qrote tegenstelling tussen de groepen
automobilisten, fietsers en voetgan*
gers, de drie hoofdelementen van elk
verkeer.
Pantser
De automobilist voelt zich sterk.
Psychologisch is dat verklaarbaar.
Alleen al het feit dat men in een
auto zit, geeft een gevoel van over*
waarde. De automobilist bevindt
zich daardoor psychologisch in een
pantser, waar nog bij komt dat hij
omdat hij zich omringd weet door de
carrosserie, ook wel denkt letterlijk
in een pantser te zitten. Dus dat hij
meer kan wagen, omdat er heel wat
gebeuren moet willen ze hem per*
soonlijk letsel berokkenen. De posi*
tie van een automobilist tegenover
weggebruikers, is er een van groot
overwicht. Als er een aanrijding
komt, wat kan hém gebeuren?
'Daar komt nog bij dat' de automo*
bilist bij de wet verschillende facili*
teiten zijn verleend. Zoals bij voor*
beeld de opheffing van de maximum
snelheid. Verder heeft hij in veel ge*
vallen als motorrijtuigbestuurder
voorrang. Allemaal omstandigheden
die maken dat een automobilist zich
zelf wel goed in de hand moet heb*
'ben, \yil hij een werkelijk goede rij*
der zijn.
Millioenenleger
Nu de fietsers, die samen een mil*
lioenenleger vormen. Voor hen geldt:
zoveel mogelijk op fietspaden. Kan
dat niet, dan uiterst rechts. En —
heel belangrijk, maar nog te veel ver*
waarloosd — niet met zijn tweeën
naast elkaar, als daardoor de veilig*
heid van 'het verkeer in gevaar wordt
gebracht l
'Fietsers mogen niet vergeten dat
een enkele vreemde beweging van
'hen automobilisten in grote moeilijk»
heden kunnen brengen. Bij gladheid,
regen en mist vormen fietsers voor
passerende aruto's «xtra gevaarlijke
ob'jecten.
Een ander punt is de verlichting.
Ernstige ongevallen zijn voorgeko*
men, omdat de verlic'hting niet
brandde,
's Avonds links!
Dan zijn er de voetgangers, waartoe

7n Zandvoort i's men, zoals 6e*
kend, bezig met het inschake*
len van Jeugdverkeersbrigades.
Een belangrijke bijdrage tot
verantwoordelijkheid in het ver:
keer. Is men in Holland in het
algemeen
„verkeersminded"?
Op deze vraag geeft een ven
keersdeskundige in nevenstaand
artikel antwoord.
elke weggebruiker op zijn tijd be*
hoort. Logisch is dat voor hen geldt:
op het voetpad. Als dat niet kan, dan
uiterst rechts lopen. Echter met deze
uitzondering: bij avond uiterst links,
want dan kan men het tegemoetko*
mend verkeer in het oog 'houden,
zonder gevaar te lopen door achterop
komende voertuigen te worden aan»
gereden. Dit laatste is een gevaar dat
de voetganger, die in het donker
maar slecht te onderscheiden is, crn»
stig bedreigt. Daarom: 's avonds
uiterst links houden.
Oversteken doet de voetganger na»
tuurlijk haaks, na zich volledig over*
tuigd te hebben van de snelheid van
(Zie vervolg op pag. 3, 2e kolom).

Mensen en Zaken

Herinnering en geweten.
Met een beroep op het geweten van
Een 5*;arig meisje vroeg in een
de Nederlanders heeft dezer dagen
winkel- naar snoep en legde een
een inwoner van Heemstede gepro*
biljet op de toonbank. De juf:
testeerd tegen de aanwezigheid van
[rouw meende, dat dit ban/:»
biljet van onwaarde was, gaf*
een Duits circus in zijn plaats. De
het kind een snoepje en legde
Hecmstedenaar bezigde hiervoor de
het papiertje in een apart
volgende methode: Hij plaatste een
doosje zonder in de galen te
bord in z'n tuin, met de tekst: „Be'
hebben, dat het een lOOtdollar*
zoekt het moffencircus, maar vergeet
biljet betrof (waarde f 385)
De ouders van het kind mis:
Warschau, 'Rotterdam en de 100.000
ten op ditzelfde ogenblik het
Nederlanders, die vermoord werden."
waardevolle papiertje en meen:
Een buurman van deze Heemstede*
den dat het in de vuilnisemmer
naar volgde diens voorbeeld. Toen er
was terecht gekomen, die even
van de zijde van het circus minder
tevoren was geleegd. Politie en
prettige reacties kwamen, — de im*
de Dienst van Publieke Wer»
pressario sloeg het eerste bord aan
ken werden direct in kennis
stukken en molesteerde een persfoto*
gesteld en in het vuillaadsias
graaf — stak de burgemeester van
tion werden onmiddellijk na:
Heemstede, als hoofd van de politie,
sporingen verricht, totdat een
een stokje voor deze gang van zaken.
kort ogenblik daarna het meis*
Een nauwkeurig omschreven verorde*
je de juiste toedracht vertelde.
ning verbood het plaatsen van de bor*
En weer enkele ogenblikken /a*
'den, ,,verband houdende met de aan*
ter was de politie toen bij de
wczigheid in deze gemeente van een
winkeljuffrouw, die nog steeds
circus van Duitse origine" en „be*
dacht een waardeloos vodje
ogende het bezoek aan bedoeld cir*
ontvangen te hebben....
cus in een voor dat circus ongunstige
zin te beïnvloeden."
De burgemeester van Heemstede
overwoog hierbij dat verstoring van
de openbare orde te verwachten zou
BURGERLIJKE STAND
zijn, als deze borden werden gehand*
van 5 t.m. 11 Juni 1953
'haafd. Na het verbod verscheen in de
Geboren: Irene, dochter van J. C. tuin van eerstgenoemde .Heemstede*
Kerver en M. van der Mije; Jbse* naar een ander bord, waarop te lexen
phina \Vilhelmina Hendrina Aga* stond dat de impresario van het cir*
tha, dochter van A. A. Hoppen* cus een bord had stukgeslagen en een
perscamera bijna had vernield. Voorts
brouwer en -H. J. Manders.
Ondertrouwd: J. Bijl en I. M. C. de slotzin: „Omdat déze man dat
Moes; G. J. A. van Driel en S. J. deed, heeft de burgemeester van deze
Nederlandse gemeente verboden, dat
van Duijn.
Getrouwd: A. Lohr en M. F. Eek* ik de herinnering en-het geweten van
hardt; R. M. G. Drommel en A. de de Nederlanders trac'ht wakker te
schudden."
Gier; E. Duyts en J. Bouffant.
Afgezien van het feit, dat iemand
Overleden: Jacoba Verbaan, wed.
nooit het geweten van een ander kan
Zandvoortse Middenstanders van J. Hoogendijk, 85 jaar.
wakker schudden, tenzij die ander
daadwerkelijk aan het „wakker»wor=
zullen kannen verkopen op De Bevolking in Maart,
dingsproces" is begonnen, draagt de*
Circuit
ze actie het stempel van de onbc*
April en Mei
heerstheid en de 'haat.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, In de maanden Maart, April en Mei
Hoe vaak zijn deze dingen al niet
dat het Zandvoortse bedrijfsleven vertoonde de groei van het bevol* gebeurd na de bevrijding en hoc d'k»
wordt ingeschakeld bij de verkoop kingsaantal een grillige curve om* wijls zullen wij nog kennis moeten
van consumptie*artikelen op het cir* hoog. Eind Mei was 'het aantal echter nemen van dergelijke vruchteloze en
cuit. In verband met het feit, dat de weer bijna even groot als eind Maart. beschamende acties?
huidige overeenkomst ter zake op 30
Momus gelooft niet dat er één wel*
Per l Maart bedroeg 't bevolkings*
April 1954 afloopt, heeft het Dage* cijfer van Zandvoort 11.568 (5.525 denkende Nederlander is, die verge*
lijks bestuur der stichting „Touring mannen en 6.043 vrouwen, ook j in ten heeft wat in de jaren 1940*'45 is
'Zandvoort" zich gewend tot de Zand* Zandvoort dus een vrouwenover*
gebeurd.
voortse -Handelsvereniging, de R.K. schot....). Die maand liep het be*
Onze herinnering behoeft heus niet
Middenstandsvereniging „de Hanze'' volkingscijfer terug tot 11.562.
te worden wakker geschud, althans
en de Vereniging van Horecabedrij*
In April echter steeg dit totaal tot niet "op de manier en met het motief,
ven „Ons Belang", met het verzoek 11.634, voornamelijk doordat zich zoals die heer uit Heemstede bedoelt.
uiterlijk op l September 1953 te wil* deze maand in deze gemeente niet Wij behoeven ons geheugen volstrekt
len mededelen of hiervoor van de minder dan 154 personen vestigden niet te scherpen met het doel haat*
zijde van haar leden belangstelling
In de maand Mei viel weer een en wraakgedachten te voeden. Dit is
bestaat.
achteruitgang te boeken. Er vestig* een puur negatieve en ongezonde be»
Uiteraard kunnen ook^ Zandvoort» den, zich 88 personen, doch er ver* zigheid en volkomen in strijd met de
se gegadigden, welke geen lid van trokken 161, 31 kinderen werden ge* zin van de bevrijding, die ook een
een der verenigingen zijn, zich ter boren, 4 personen overleden.
bevrijding van gekoesterde haat zou
zake tot „Touring Zandvoort" wen»
Het bevolkingscijfer van eind Mei moeten zijn....
den, zo wordt ons-van officiële zijde was dan ook 46 lager dan dat van
'Bovendien verklaard_e de man van
medegedeeld.
de borden*actie dat hij geenszins de
eind April n.l. 11.588.
Reeds vrij lang schommelt het be* bedoeling gehad had personen te
volkingscijfer van onze gemeente treffen. Hij kende de mensen, die het
Opbrengst Collecte
tussen de elf en twaalfduizend.
circus leiden, niet eens....
Alles goed en wel, hij wilde geen
De collecte, j.l. Zaterdag in onze ge»
personen treffen, maar met de uit*
meente gehouden, ten bate van „Zon»
nestraal"=N.V.V. t.b.c.*fonds, 'heeft Ontvreemd
drukking „moffencircus" trof hij toch
paar schoenen.
opgebracht ƒ 419,25.
Bij de politie werd door een Haar geen
werkelijk de vrede wil — en
lemmer aangifte gedaan van vermis* dat"Wie
willen toch zeker de mensen van
Aanrijding
sing van een rijwiel in de nabijheid het voormalig
verzet — mag wel eens
van het kampeerterrein „Helios".
bedenken dat de hoogste bijdrage
Zondagmiddag had omstreeks l uur
voor het' bereiken van de vrede is:
op de Boulevard de Favauge ter hoog»
je vijanden liefhebben.
te van paviljoen Kiefer een aanrijding Zandvoort telt momenteel
'Deze mensen, met hun felle protest,
plaats tussen een motor, bestuurd relatief weinig werklozen
hebben beiden gezucht in de hel van
door een Amsterdammer, en een
een concentratiekamp. De een in een
auto, bestuurd door een Amerikaan. Het aantal werklozen te Zandvoort Jappenkamp,
ander in Auschwitz.
Persoonlijke ongevallen bleven uit, bedraagt momenteel „slechts" 70. Dit Door 'heel hunde actie
heen leest men
doch de voertuigen werden licht be* is natuurlijk nog steeds 70 te veel, de smartelijke ervaringen
van twee
schadigd.
doch vergeleken b.v. met ^et cijfer Nederlanders, die wellicht gefolterd
van eind 1952 veel gunstiger. Toen zijn omdat zij zich verzet hebben te*
telde Zandvoort 258 werklozen. Een gen tyrannie en bruut geweld en om*
Aangehouden
daling dus van 188. Wel moet hierbij dat zij zo hartstochtelijk voor de vre*
Op verzoek van de Haarlemse poli» uiteraard rekening worden gehouden de gevochten hebben.
tie werd te Zandvoort Woensdag met het feit dat het seizoen een
Voor velen is het begrip vrede al
aangehouden een 24*jarige Haarlemse uiterst gunstige periode is op de lang een onbereikbaar iets; een nooit
chauffeur, verdacht van diefstal van arbeidsmarkt. Na de zomer is het te verwezenlijken toestand. 'Maar
hout van een bouwwerk. Hii is naar werkloosheidscijfer meestal weer aan zelfs al zouden wij dit geloven, dan
Haarlem overgebracht.
stijging onderhevig.
nóg is 't onze plicht tegenover ons*
zelf en onze naasten te streven naar
(Ingez. med.)
wat wij en anderen en alle mensen
van goede wil vrede noemen.^Dit is
INII FLEURIGE
de kern van het grootste verzet ge*
TINTEN. MAT
weest: Vrede voor de wereld, een be*
EN GLANZEND
tere samenleving voor allen.
Wij herinneren ons.... Maar als
de liefde het ons gebiedt, zullen wij
vergeetachtig zijn.
Óns geweten zal nooit kunnen in*
slapen als het de naastenliefde voor
ogen houdt. In de naastenliefde wor*
den wij opnieuw geconfronteerd mei
'het verzet. Verzet tegen de negatieve
kracht van haat en vijandschap.
Laten wij toch ophouden met ja*
renlang die vervloekte erfenis van de
martelkampen met ons rond te dra*
gen. Anders verstikken wij in onze
haat en dan roepen wij een toestand
op, waarin het nooit meer vrede zal
zijn. Voor ons niet en voor onze kin*
deren niet.
MOMUS.
(Adv.)

vatting die een zeker gevaar ople* cinematografie, die oneindig meer ge*
vert: n.l. dat het benaderen van de voeligheid en innerlijke spankracht
werkelijkheid, m.a.w. het zo „echt" 'bezitten* dan vele van de hedendaag*
mogelijk maken van de film op zich* se, •technisch volmaakte technicolor*
zelf een belangrijk doel zou zijn. geluidsfilms.
Technisch gezien is het dat natuur*
M.a.w. de meest technische verfij*
lijk, artistiek gezien is het dat echter ningen helpen ons niets wanneer zij
zeker niet.
het zonder geest en oorspronkelijke
gedachten en gevoelens moeten stel*
Om dit duidelijk te maken mogen len.
wij wellicht teruggrijpen op een an*
In de film, evenals in alle andere
dere — aan de film verwante — takken van kunst, moeten de tcch*
kunstuiting die eveneens zijn experi* nische middelen waarmee zij tot
mentele tijdperken gekend heeft: het stand kwam, verwaarloosd kunnen
toneel. In Frankrijk is op toneelge* worden.
bied een sterke neiging geweest om Die zijn het probleem van de makers,
het gebeuren op de planken tot een de kunstenaar, de regisseur. Het pu*
op zichzelfstaande werkelijkheid op bliek heeft in wezen slechts te ma*
te schroeven. Men is hierin zover ge* ken met datgene wat met deze mid*
gaan dat bepaalde scènes, b.v. spe*delen tot uitdrukking werd gebracht.
lend in een tuin, begeleid werden
En daarbij mag het eisen dat de?e
door kunstmatige vogelgeluiden, ter* uitdrukking zo zuiver mogelijk de
wijl speciale compressors tegelijker* mens en de menselijke gedachten en
tijd bloemengeuren in de zaal ver* gevoelens in al zijn vormen verbeeldt.
spreidden.
iHet mag tevens eisen dat het niet
'Hier heeft men een staaltje van wordt zoetgehouden met goedkope
„werkclijkhcidsbenadering" waar wij sentimenten die door de filmmakers
nu geneigd zijn onze schouders over daartoe met opzet op het doek wor*
op te halen. Dit soort stukken heeft den gebracht. Voor vele volwassenen
zich" dan ook niet gehandhaafd. Uit worden films gemaakt, zoals men
het voorgaande moge dus blijken dat voor kinderen lollies fabriceert. Het
de middelen om een zo werkelijk wordt nog steeds geaccepteerd.
mogelijke illusie te scheppen, op zich*
Wanneer de drie*dimcnsionale film
zelf geen waarborg zijn voor een zich echter gaat bezighouden met het
kunstwerk — en sterker — betrekke* verbeelden van een innerlijke werke*
lijk weinig betekenen. Althans uit* lijklieid, zal voor haar een even grot2
eindelijk.
toekomst kunnen zijn weggelegd als
En deze uitspraak gaat — met alle voor de reeds- eeuwen bestaande
bewondering die men moet hebben Tcunstuitingen. Daarop te wachten is
voor het voortschrijden van de tech* dan ook de moeite waard.
niek ook in de artistieke sectoren —
evenzeer op voor de drie*dimensio*
(Adv.)
nale film. Ook langs een eenvoudiger H O O F D P IJ N T <
mweg valt dit te constateren, simpel
dooi het feit dat er oude, stomme Mijnhardc Hoofdpijnpoeders. Doos 47 et.
films zijn uit de eerste tijd van de M ij nhard t Hoofdpij n tabletten. Koker 80 et

Er mankeert nog veel aan
onze verkeorsgezintiheid

De waarde
van een bankbiljet

Knap óp die kale schutting mei Buitenbijts
DB avontuurlijke reis

milioenen dames
zeggen: Voor de h a n d e n niets
beter d a n H A M E A - G B L E I .

81. iMaar plots (kreeg de mand een geweldige
schok, hij was met een vaart geland, losgeschoten
en met de vastgebonden' vrienden een heel eind ver*
der gebuiteld, waarna hij stil lag. Erg geschrokken
en vol builen en krabben, maar verder ongedeerd,
lagen de reizigers te kijken naar de woedende rei*
gers, die zich op de Raaf hadden geworpen en hem
danig toetakelden. Met eeii paar stevige riemen

werd de overlaat geboeid en toen kwamen ze met
duizend' excuses hun clientèle bevrijden.

Proeven op het circuit

82. „Een onbetekenend incident", praatte de een.
„We maken alles weer in orde", troostte de ander.
Maar Manuel en Raratsus waren niet te bewegen
weer in de mand
plaats te nemen. „Ze kropen nog
liever naar huis 1 ', zeiden ze. '

Door de N.Z.'H.V.M. werden Woèns*
dag op het Cirduit proeven genomen
om de capaciteiten der autobusban*
den op weerstand en duurzaamheid
te testen.

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

WIJKZUSTER:
Getrouwd:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer»
JELLE ATTEMA
straat 7, telefoon 2720.
en
Gedurende de zomermaanden is de
ANNIE DE BOUTER
Zondagsdicnst van de doktoren op» Coevorden, 12 Juni 1953
geheven.
Toekomstig adres:
Hogeweg 66, .Zandvoort

PREDIKBEURTEN

Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 14 Juni
10 uur: Ds C. de Ru.
8 uur: Kerkmuziekavond.
Ned. Protestantenbond, Brugs/raaf 15
Zondag 14 Juni
10.30 uur: Ds iH. A. C. Snethlage
van Hillegersberg.
. Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 14 Juni
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.

Dameshoeden
Zeer aparte collectie
in het hetere genre
Ook vervormen van oude
modellen. — Dagelijks te zien

Mevr. DE B O ER-ZIJ L
Zandvoortselaan 62a » Tel. 2014

Voor fijne Vleeswaren
naar I. J. K&Otfer

Ned. Chr. Gemeen.ichapsbond
H nl test raat 37 - Telefoon 2891
Dinsdag 16 Juni
8 uur: Samenkomst in de Nieuwe SPECIALE AANBIEDING:
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.
J-laché met vlees, Fa Anton Hunink
Spr.: Mcj. J. E. C. Kunne.
ƒ 0,65
Zoutloze Leverpastei
ƒ 0,58
ƒ l,—
Zondag 14 Juni 9.45 uur: Radiotoe» Zoutloze Hamworst
spraak (op 298 meter) door de heer Cream Crackers, zoutloos,
p. 100 gr. ƒ 0,27
E. E. Gewin van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „De Humanis» Sanofict, zoutloos . . . . per pak f 0,49
Verder FIJNE SOORTEN KAAS,
tische levenssfeer".
jong, oud en belegen
5 uur spreekt voor de V.P.R.O. Dr
.1. P. van Praag, voorz. Hum. Verb.
over „Gedachten over verdraagzaam»
heid in het Nederland van vandaag".
Inleider Dr H. Faber.

EINDWERK
wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij

HOE wilt U gewassen hebben?
Natwas
Droogwas
Mangelwas
Kastklaar

(d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
afgeleverd)' met EEN DAG GEREED
(getumblerd) gevouwen afgeleverd
met TWEE DAGEN GEREED
lijfgoederen getumblerd, overige goederen
gemangeld met 2 DAGEN GEREED
geheel gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED
BEHANDELING FIJNE WAS

„
f 0,29 kg
_ _ __ _
I 0,38 kg
_
„
f 0,43 kg
,... _ _ .
I 0,53 kg

Dekens stomen per stuk f l,—
WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

Geopend van. S»2 uur

ach... laat ze gerust ravotten!
... Gerzon's
vlotte vacantiekleding
kan er immers tegen l

AFWEZIG
van 18 Juni t.m. 2 Juli
G. BOKMA
.
Verloskundige
Tolweg 6, telefoon 2816
Spreekuren: Ma, Di, Do. Vr.
9—10 uur v.m.
Waarnemers de doktoren.

1.

FLINK MEISJE gevraagd
van half 9 tot half één,
ƒ 17,50. Zandvoortselaan 44.
WERKSTER gevraagd.
Kranenburg, Haltestraat 56.
Biedt zich aan:
ZELFST. KOK, v.g.g.v.
Br. no. 4501 bur. Zandv.Crt.
WONINGRUII,
Aangcb. vrije woning te Be»
verwijk, 2 k., keuk., 2 gr. en
l kl. sl.k., badk., zold., vóór»
en gr. achtertuin, schuur.
Huurprijs ƒ 6,10 p. wk.
Gevr. ongeveer zelfde wo»
ning te Zandvoort.
Br. no. 941 Dagblad Kcnnc»
merland, Beverwijk.

2.

VACANTIEzRUlL
Woningruil gevr. 4 pers.
Event. zomerh. v.d. laatste
weck Juli en Ie week Aug.
Br. J. Jansen, Cronjéweg 12,
Oosterbeek.

1'

GEVR. 16»31 JULI: zitk.,
vr. kcuk. en slaapgel. voor
echtp. m. 2 k. Br. Rijksweg
Zuid 107 A, Geleen (L.).

•l

Pracht jonge KONIJNEN
voor ƒ 1,50 p.st. Ook grote
te koop. Tevens te koop een
prima Indian motorrijwiel,
500 cc, zeer billijk. Burg.
Beeckmanstraat 22.

1) Trenchcoat van prima Egyptische katoen changeant, geheel
gevoerd, absoluut waterdicht, voor jongens van 4-16 jaar. / ,4 Q7K
Tot en met 8 jaar met capuchon
.................
4 jaar . t l <r
2) Blouse van doorweven katoen in frisse ruitdessins. Voot 5 jaar:

Eiken linnenkast f 65; eiken
huisk.stel f 125; clubstcl
ƒ 345; Old finish tafel met
bolpotcn f öO; Eiken salon»
tafel ƒ 27,50. Te zien An»
thoniestr. 83 (bij de Heren»
vest) Haarlem, tel. 1422S

Denim korte pantalon, ...de grote mode! Voorzien van
„spijkers" en stiksels in contrasterende kleuren, leeftijd "i jaar:
3) Hespakje van satijn jeans in diverse kleuren, gegarandeerd
was- en kleurecht, krimpvrij. Voor 2'/2-7 jaar. Leeftijd 2Vj jaar:

Kinderhuis Groot Kijkduin,
Dr Smitstraat 7, Zandvoort,
vraagt EEN JUFFROUW
voor naai» en linnenkamer.

bij het van ouds bekende adres

Zaterdag
Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360 E X T R A R E C L A M E
Lange eri korte witte jassen; lan'ge'ên
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; Man»
Kerkstraat 14 » Telefoon 2102
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
250 gr. Echte Geld. gek. worst 75 et
ribcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
LUNCHPAKKET (bij vlees)
MANUFACTUREN
100 gr. gelard. Lever en
'i
100 gr. Boterhamworst of
? 85 ei
100 gr. Thüringer worst
)
250 gr. Dik Niervet en
500 gr. Gehakt h.o.h. SAMEN f 1,95
100 gr. Poulet
ƒ 0,35
voor
500 gr. doorr. Varkenslapjes .. ƒ 1,35
100 gr. Originele fijn gekruide
Saucijsjcs ƒ 0,39
100 gr. Blinde Vinken
ƒ 0,45
Biefstuk Tartare, per stuk .. ƒ 0,40
en Schoonmaakartikelen 500 gr. Stfhoudercarbonade .. ƒ 1,75
HEDEN: ECHT LAMSVLEES
Jan Snijerplein - Telefoon 2055
(geen schapenvlees).
Oofc Zaterdags geopend.
Alleen Slagerij van 1:2 uur geslote'n.

SLAGER GAÜS

VERVO

Verf, Glas, Behang

FOTO-KINO HAMBURG

met tuin, voor 6 volw. pers.
Br. no. 4502 bur. Zandv.Crt.
TE KOOP: solicd HUIS
bev. 9 kamers en badkamer.
Komt vrij. Te bëvr.T'Haar»
lemmcrstr. 43, Telef 2210

f\7fj
<r

Tevens bruidstoiletten naar SCHEP»IJS.... VERS IJS
maat gemaakt door gedipl. IJ SB A R POLAK
ervaren coupeuse met tro»
flaltestraat 42
penervaring.
Mevr. I. de Nijs, Emmuw. S
Telefoon 3095
Woninginrichting

L. Balledux & Zonen

Garage en Taxibedrijf
DE TOL, telefoon 2332 iKerkstraat 15, Zandvoort

Gr. Krocht 18
De Goedk. Amsterdammer AANGEB.: Ledikant, een
Herenfiets en pi.m. 11 meter
Tuinslang. Kruisweg 23.
Elegant » Practisch

/
f

Bakkerij Houtman Zomer- cocktail- SLAGRO OM-IJS
ƒ 1,80 per liter
en avondjaponnen

F. C. HEEMEIJER
Uw adres voor
BEDDENREPARATIE
en STOFFEERDERIJ
Van Ostadestraat 7 a

ZOMERSCHOENEN

/ £LQQ
/ O

óók voor Tongenskleding !

HUIS TE KOOP
GEVRAAGD

Koopt uw Bedrijfskleding

/ 4

Heb de
ZANDVOORTSE
COURANT

Grote Krocht

Haltestraat 27 telefoon 2596
Grote sortering x

BALATUM en
COCOSLOPERS

INKOOP
van
antiquiteiten

ALLEEN ZATERDAG:

Stengels
250 gr. van 85 voor 70 et

Cake's

5 stuks voor 48 et
Kled'en, Perzen, Meubelen,
Gouden en Zilveren voor»
bij de hand! werpen.
Kerkstraat 13. Telef. 2288 Schoolplein 4 - Telef. 2467

Fa.A,Y,d,Mi]e&Zonen

Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Speciaalzaak in
Foto- en Filmartikelen

(Vervolg van pagina 2)

De Verkeersgezindheid

Ruime keuze in Foto: en Film:
het verkeer. Volledig overtuigd? Dat
apparaten, Prismakijkers, enz.
is erg moeilijk, zei onze zegsman.
FILMS
vanaf ƒ 1,25 Zelfs voor personen die tientallen ja»
KLEURENFILMS
ƒ 4,95 ren aan gemotoriseerd verkeer deel»
Ontwikkelen, Afdrukken
nemen, is het moeilijk de juiste snel»
heid te schatten. Dat blijkt wel als
en Vergroten
de politie getuigen hoort na een on»
geval. Dan lopen de schattingen van
de snelheid nagenoeg altijd uiteen
Snelheid is dus moeilijk te schatten.
Meestal is men te laag in zijn raming.
De veiligste weg is zo veel mogelijk
gebruik te maken van oversteekplaat»
Monopole
sen. Daar weet het wegverkeer dat
Vrijdag 12 Juni S uur: film „Verbo» het voetgangers kan verwachten en
zal het er rekening mee houden. In
den te kussen".
hst buitenland komt het voor dat een
Zaterdag 13 Juni 8 uur: idem.
Zondagmiddag 14 Juni 2.30 uur: film voetganger die buiten de oversteek»
plaatsen op de rijweg wordt aangere»
„'Het lied van de jeugd". Zondag 14 Juni 8 uur: film „Verbo» den, zijn rechten kwijt is. Zou dat
niet een oplossing kunnen zijn tegen
den te kussen".
"het euvel der kriskras overstekende
Maandag 15 Juni 8 uur: idem.
Dinsdag 16 Juni 8 uur: film „De straf» voetganger in Nederland? Het is
maar een vraag.
zaak O'Hara".
Die Engelsman, waarmee we ons
Woensdag 17 Juni 8 uur: idem.
attikel openden, zou minder reden
"Donderdag 18 Juni 8 uur: idem.
In alle voorstellingen: De kroning tot klagen hebben, als \ve meer de
van Koningin Elizabeth II van Enge» wellevendheid in liet verkeer in acht
namen. Als we ons meer bewust \va»
land.
ren van de grote ve~antwoordelijk»
heid, die we als weggebruiker hebben
Andere attracties en
ten opzichte van ons zelf en van an»
nuttigheden
deren. Voor velen van ons zal dit in
de letterlijkste zin van het woord een
Zaterdag 13 Juni, 15 uur: Demonstra= kwestie van leven en dood worden,
tie van leerlingen der Rudolf Stei» vooral omdat in de komende jaren
nerschool Haarlem, Tuinzaal Con» een sterke toeneming van het rij»
certgebouw, 'Begijnestraat 13.
verkeer zal plaats hebben. Als wc
Van 12 t.m. 18 Juni in Hotel Bouwes: niet oppassen meer verkeersgezind te
Betty and John Wardell; Duo Rom» worden, dan zal er over enkele Jaren
bar; Alexandra en Evert Compaen. pas goed gesproken kunnen worden
Dagelijks: Orkest Charles Prouché over jachtvelden
met zang van Gerty Brant.
(Nadruk verboden)

WEEK-AGENDA

BRIDGEN
ZANDVOORTMEEUWEN
Woensdagavond had in hotel Keur
VOETBALT TEGEN H.B.C.
een ontmoeting plaats tussen drie
Ten bate van de ouden van dagen te teams, elk bestaande uit drie viertal»
Bennebroek speelt het Ie elftal van len, van de Zandvoortse Bridgeclub
Zandvoortmeeuwen a.s. Zaterdag des en Haarlem N.B.B, in de strijd om de
avonds te 7 uur een voetbalwedstrijd Kennemerlandbeker.
tegen H.B.C. Deze wedstrijd vindt
Zandvoort l bracht het wederom
WINKELIERS,
plaats onder auspiciën van de Benne» tot een overwinning door het tweede"
broekse voetbalvereniging ,'B.S.M.' en van Haarlem N.B.B, met 94»86 (25»
Maakt reclame
wordt gespeeld op „Bloemveld" aan 25, 33»36 en 36»25) te verslaan. Zand»
de Zwarteweg te Bennebroek. Voor voort 2 kreeg een 82=114 nederlaag
doof middel van
de winnaar van deze ontmoeting is (48»30, 6»54 en 28»30) te incasseren
een beker uitgeloofd.
van Haarlem N.'B.B. 3, terwijl Zand»
ZANDVOORTSE
voort 3 eveneens met 78»! 19 (31=38,
25»40 en 22»41) verloor van Haarlem
COURANT
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
N.B.B. 4.
Afd. athletiek.
Binnenkort zal nog een derde wed»
Want:
Nu de officiële uitslagen van de strijd worden vastgesteld.
Kennemer athletiekcompetitie 'be»
Wie niet adverteert
kend zijn, blijkt, dat onze herenplocg
wordt vergeten!
met 3419 punten in de Ie klasse de
leiding heeft.
Voor deze heren, die geen avond
telefoonnummers
Zeepost
onbenut hebben gelaten om hun con»
en adressen
Met de volgende schepen kan zee» ditie door training op te voeren, is
post worden verzonden. De data, dit zeker een prachtig resultaat.
2000 Brandmelding
Op de sportdag van 19 Juni in het 2403 Commandant Brandweer
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan, Zandvoortse sportpark, zullen on/e 3043, 3044 Politie
tussen haakjes, achter de naam van athlcten na de rugbywedstrijd tussen 2100
Politie (alleen v. noodgevallen)
de Delftse studenten en de leerlingen 2345 Gem. Secretarie
het schip vermeld:
van Nijcnrode op de loopnummers 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Indonesië en
uitkomen.
2262 Informatiebureau VreemdelinNed. Nw Guinea: m.s. „W. Ruys"
genverkeer, Kiosk Raadhuispleln
(22 Juni) Afd. volleybal!.
Ned. Antillen: s.s. „Breda"
L" (16
(K Juni)
Na de succesvolle wedstrijdavond 2887 Stoomwassenü „Hollandia",
fijnstrükery, J. H. G. Weenink,
Suriname: m.s. „Nestor" (24 Juni)
tegen 'Rapiditas worden pogingen ge»
Canada: s.s. „Grote Beer" (17 Juni) daan meer tegenstanders naar Zand»
Pakveldstraat 30 a
Zuid Amerika: m.s. „Presidente Pe» voort te krijgen om propaganda te 2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortseron (13 Juni) en
laan, 7
maken voor deze sport.
m.s. „Alnati" (17 Juni)
Zandvoortse Courant, GertenDe commissie is er reeds in ge» 2135
Australië: m.s. „Strathaird" (13 Juni) slaagd voor de dames haar concur»
bachs Drukkerij, Achterweg l
Nieuw Zeeland: via Engeland
rente uit de competitie „'Die Raeckse" 2424 Autobedrijven „Rinko"
(13 Juni) bereid te vinden een wedstrijd in
Oranjestraat en Stationsplein
Unie van Z. Afrika
Zandvoort te spelen en wel in de 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
en Z.W. Afrika:
sportmiddag van 20 Juni a.s. om 4
„De Opbouw", Toliensstraat 47.
m.s. „Pretoria" (13 Juni)
2254 Wü'nhandel Lefferls, Zeestr. 44
uur in het sportpark.

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Belangrijke

KOFFERS IN ALLE MATEN
en verschillende kwaliteiten
ACTETASSEN, BAGAGETASSEN,
ZIJTASSEN, BADTASSEN, RUGZAKKEN,
PLUNJEZAKKEN, KAMPEERARTIKEL'EN

Sporthuis „Zandvoort"
Haltestraat 35 - Telefoon 2131

V Q O R LAGE PRIJZEN
Nooit was onze collectie Sandalen zó uitgebreid
als dit seizoen.
Bewonder de prachtige modellen in onze etalages
en profiteer van de bijzonder-lage prijzen voor deze
ideale zomerdracht!

Magazijn

't Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
Kop en schotels v.a. ƒ 0,55 Eierdopjes, plastic .. ƒ 0,10
Borden
v.a. ƒ 0,39 Eierlepeltjes, plastic ƒ0,10
Melkbekers
v.a. ƒ 0,30 Borrelglaasjes .. v.a. ƒ 0,15
Theepotten
v.a, ƒ 1,85 Limonadeglazen v.a. ƒ 0,15
Verder hebben wij een grote sortering in:
Luxe: en Huishoudelijke artikelen, Speelgoederen,
Souvenirs, Emaille en Alluminium, Borstelwerk.
Houtwaren, Cocos artikelen en Balatum.
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418
Ziet onze 4 Etala^e's!

Wij brengen ook
ROBINSON
SANDALEN

GRIEKSE SANDAAL

In bruin rundbox, met dubbele riemen en rubberzoo].
Maten:
32-35 .. 7.95
28
6.50
36-40 .. 8.95
29-31 .. 7.50
41-47 .. 9.95

BRATJN DRAAGBARE RADIO f 137,PHILIPS DRAAGBARE RADIO f 185,met drie golfgebieden en twee ingebouwde raam»
antenne's. Buiten op batterij, binnen op 't licht*
net aan te sluiten!

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant"
heeft succes!

BARREVOETSANDAAL

Naturel tuigleder. Leder zool.
34-35 . 9.95
Maten:
36-40 , , 10.95
7.95
31
32-33 . , 895
41-47 . . 11.95

EIGEN FABRIEK TE WAALWIJK

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

Maten:
31

7.95

32-33 . . 8.95 l 36-40 . . 10.95
34-35 . . 9 95 41-47 . . l 1.95

-

Mel Ieder zooi

leer

-

gevoerd, leder zool

1 GULDEN HOGER

AMSTERDAM -ZAANDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

HOTEL BOUWES
Annex Cabaret „EXTASE"

DAGELIJKS ORKEST

Charles Prouché

WAARDEBON
(tegen inl. tot l Sept.) een
natuur»permanent van ƒ 6,*
voor ƒ 3,=. Compl. m. gar.
MAISON MODERN, Zee.dyfc 121, A'dam. Tel. 47671

met zang van Gerty Brant
*
Programma voor de week van 12 t.m. 18 Juni

Betty and John Wardell
Expressie in rhythme
Duo Rombar
Het mysterie van de kist
Alexandra en Evert Compaen
Het danspaar dat goochelt

iy :
'S l '

WOLLEN DEKENS
Verkoop wollen dekens
(iets vuil), speciaal voor
inrichtingen, hotels, pens
sions, van ƒ 28,— voor
ƒ 17,50, ook goedkopere
soorten, slechts ƒ 15,90.
Bezoekt onze toonka*
mers.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bft Grote
Markt, Haarlem.

de
T H E A T E R „ M O N O P O L E " Koo\,
EFFICIENCY
Dir. Gebr. Koper. Tel. 2550

VANAF VRIJDAG 12 t.m. MAANDAG 15 JUNI, 8 uur
June Allyson, Van Johnson, Paula Gorday in:

VERBODEN TE KUSSEN
De vermakelijkste comedie van het jaar.

In ons voorprogramma: .

Een waarlijk
mannelijke schoen:
DIPLOAAAAT „28"
Een sportieve schoen,
waarop U zelfbewust
door het leven zult
wandelen.
Want het IS een klasseschoen, stijlvol en sterk
- precies uw smaak - en
.... met een onovertroffen pasvorm.

!;•

De hiervoor benodigde brillen worden U
aan de kassa verstrekt!
Entreeprijzen voor deze film: Parket
StallessBalcon ƒ 1,20; Loge ƒ 1,40.

!

h'h; ,i

ƒ 0,55;

Parterre ƒ 0,90;
Toegang 14 jaar.

VANAF DINSDAG 16 t.m. DONDERDAG 18 JUNI, 8 uur
Spencer T.racy, Pat O'Krien, John Hodiak in:

r '

De strafzaak O'Hara

K

Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 14 JUNI, 2.30 uur
Bobby Breen in:

spijkerloos
handwerksysteem

Het lied van de jeugd
Toegang alle leeftijden.

In alle voorstellingen deze week:
DE KRONING VAN KONINGIN ELIZABETH II
VAN E N G E L A N D

m. 39-46
uit bruin grainleder

DE TOCHT NAAR WESTMINSTER ABBEY
DE PLECHTIGE KRONING;
DE ZEGETOCHT DOOR LONDEN

filialen in geheel Nederland

Abonneert U
op de Zandvoortse Courant

Stoomwasserij „HoKandia" Zandvoort

Ik heb dezer dagen het twijfelachtig
genoegen van een verhuizing ge=
smaakt. In verband daarmee heb ik
een blik1 kunnen slaan in de efficiënte
werkwijze van mannen in het alge»
meen en bouwsmannen in het bijzon*
der.
Het petje dat ik daar nu van op
heb is microscopisch klein.
Allereerst maak je kennis met de
verTiuisman. Zoals gebruikelijk bleek
ons huis een schat aan nutteloze za*
ken te herbergen: te kleine, te grote,
verschoten, door de mot aangetaste,
ouderwetse, versleten en op andere
wijze onbruikbare kleren en huisraad.
Een stapel volgepropte dozen werd
dus klaar gezet voor de voddenman.
Toen echter een zwerm verhuis»
mannen ons huis binnenviel was het
eerste dat ze grepen dié stapel, zodat
alle vodden, oude papieren en aftancU
se schoenen vrolijk mee zijn verhuisd.
Pas dus op voor verhuismannen, ze
zeggen: Laat alles maar aan ons over
mevrouwtjc! en pakken verder /in»
loos mee wat v.oor hun vingers komt.
Nu, na de verhuizing kan ik U nog
veel1 meer waarschuwingen geven:
Pas - op voor timmermannen. Eerst
zeggen ze: we maken volstrekt geen
rommel mevrouwtje! Dan -werken /e
een tijdje en als ze een heleboel zaaq=
sel om zich heen 'hebben, gaan ze hun
hamer halen. Dan de zaag. Dan een
trappie. Als ze weg zijn ligt het lic»
Ie huis vol zaagsel.
Pas op voor metsel» en stucadoor*
mannen. Ze kunnen een muurtje wer*
kelijk grandioos bepleisteren. Volko*
men glad en vlak. Ze gaan er zelfs
nog met een lappie over. Zo kan al»
leen een man werken.
Maar alle specie die ze naast het
muurtje morsen staan ze heerlijk in
de grond te trappen. Eén veeg per
dag zou de vloer makkelijk schoon'
houden, maar nee, pletten maar jon»
gens, tot alles lekker vast zit.
Vegen, bah, vrouwenwerk.
Mevrouwtje mag dat later wel af=
bi'kken maar dat is minder. Een man
veegt niet!
Pas op voor loodgiet=mannen. Ze
vergeeten een blistang. Dan een
knietje. Dan hennep. Dan zichzeH
een paar uur. Tenslotte heb je gas
en een ruïne in de keuken.
Pas op voor tuinmannen. Ze leggen
rustig een kubieke meter mest voor
de keukendeur en zwarte aarde voor1
de voordeur. Dat doen, ze 's morgen '
voor achten. Over twee dagen ko*
men ze terug om de resten ervan in
ie tuin te werpen. En verbaasd d:it
ze zijn als de aarde over het hele
trottoir verspreid ligt!
Kortom, pas op voor alle mannen.
En laat u nooit wijs maken dat ze
7.0 efficiënt werken want dat is dom»
weg' een sprookje.
NEEL.

WATERGETIJDEN
'Mei
14
15
ló
17
18
19
20

H\V LW HW LW
5.15
5.55
6.35
7.13
7.53
8.44
9.37

12.—
13.—
13.30
14.—
15.—
15.30
16.30

17.41
18.20
18.57
19.33
20.20
21.10
22.05

StranJ
berijdbaar
- 9.0045.30
1.30 10.0046.30
2.- 10.3047.00
2.30 11.0047.30
3.30 12.0048.30
4.- 12.3049.00
5.- 13.30=20.00

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pijnstrijkertj — Snelle aflevering —KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK
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j Een pa pierregen
Patro* van de watertoren

Maandagochtend had in het
naatsgebouw een aanbesteding plaats
voor het 'bouwen van een r.k. kleu*
terschool aan de Brederodestraat. \Er
werden 13 biljetten ingeleverd. De
hoogste inschrijfster was' de firma
Nolet uit Haarlem voor een bedrag
vari- ƒ 93.075,—, terwijl de laagste in*
schrijving was van de firma Holt»
huizen en Co. uit Amsterdam voor
een bedrag van ƒ 76.324,—.
Uit Zandvoort waren twee inschrij*
vingen binnengekomen, n.l. van clc
firma Cprn. Slegers voor ƒ 87.275,—
en de firma D. Berkhout voor een
bedrag van f 82.186,—. De begroting
was vastgesteld op ƒ 89.339,-. De
gunning is nog aangehouden.

De politie trof Zondagavond in de
omgeving van de watertoren verschil:
Er zijn mensen die er niet geheel ge=
lende vlugschriften aan, waarin ver:
rust op zijn, dat practisch iedereen in
Nederland zich -tegenwoordig be*
zocht i werd het Amerikaanse echl:
moeit met-onderwijs en onderwijsvers
paar
Rosenberg van de electrische
nieuwing. Niet zelden zijn dit juist
stoel ie redden. Uil een ingesteld on:
mensen uit ondenvijskringen.
In zekere zin' is dat begrijpelijk en
derzoek bleek, dat een man om:
het is ook niet bepaald opwekkend
si reeks 9 uur deze pamfletten —
wanneer men merkt dat een dergelijk
verborgen in een rugzak — over de
onderwerp, min of meer zienderogen,
balustrade van de watertoren had ge:
wordt doodgepraat met vele, maar
worpen. Zijn signalement is bekend,
eveneens niet zelden weinig reële
woorden. En toch zouden wij bijna
doch hij kon nog niet -worden opge;
zeggen: ,Was 't maar waar, dat ieder*
snoord.
een zich met het onderwijs bemoeide'.
Tn die zin dan, dat een ieder de raa=
nier waarop het kind in de scholen
wordt opgevoed ter harte ging. Want
wanneer het onderwijs en de achter»
gronden ervan in de levende belang*
stelling liggen, dan 'betekent, dat dat
er een soort collectieve bezinning
11 Juli a.s.
plaats vindt die niet alleen voor het
kind maar voor mens en volk in het
algemeen van gewacht zijn. En dit is Door de loyale geste van het ge»
De heer D. Petrovitch zal wederom
toch zeker nog niet het'geval.
meentebestuur om een grote wissel» de microfoon»reportage verzorgen en
Niet het verwerpen of voorstaan cup te schenken voor de traditionele misschien is door bemiddeling van
van een oude of nieuwe schoolrichting ZandvoortsEstafette is het mogelijk Torn Scheurs van de AVRO wel een
is eigenlijk het belangrijkste, maar de geworden deze bekende hardloop» radio»reportage te verwachten.
werkelijke aandacht voor het kind en wedstrijd voor voetballers weer enige
In ieder geval, alle factoren zijn
wat er met het kind gebeurt!
jaren voort te zetten. Ook Touring aanwezig om de 8e Zandvoort»Esta»
Terugkomend evenwel op ons punt Zandvoort liet zich niet onbetuigd fette te doen slagen. Allengs is dit
van uitgang, kunnen we constateren en stelde zich garant voor de te ma» sportieve evenement uitgegroeid tot
dat de initiatieven die voor onderwijs» ken onkosten.
een gebeurtenis die steeds meer be»
vernieuwing worden genomen eigen»
Het organiserend comité werd door langstelling trekt.
lijk nog op zichzelf staan en dat een deze overheidshulp uiteraard flink
duidelijke blauwdruk, ondanks vele geruggesteund.
besprekingen, nog niet aanwezig is.
Maar ook door Zandvoortse par»
En zo blijft dan de scheidslijn tussen ticulieren, zakenlieden en instellin» Collecte niet toegestaan
het- klassikale onderwijs en het bui» gen werden vele prijzen aangeboden.
Bij verschillende inwoners werd vo»
tengewoon onderwijs, zoals daar b.v
Maar hoe staat het met de deerne»
zijn de Montessorischolen en onder» mers? Natuurlijk komen alle beken» rige week gecollecteerd ter verkrij»
wijsinrichtingen die op het Dalton» de deelnemende ^Voetbalclubs ook dit ging van een invalidewagentje. De
svsteem berusten, betrekkelijk onver» jaar weer aan de start. Bericht van politie heeft een bedrag van ƒ 175,—
in beslag genomen, daar voor het
minderd gehandhaafd.
deelname werd reeds ontvangen van
Tijdens 't weekend nu waren wij te Z.F.C., Schoten, T.Y.B.J3., Zandvoort» houden van deze collecte geen ver»
Haarlem uitgenodigd bij een demon» meeuwen, D.SjB., Assendelft en. I.V.V. gunning was verleend.
stratie van leerlingen (en een daaraan
Er wordt gerekend op 150 voetbal»
verbonden conferentie) van een an» Iers. 'Burgemeester '-M r H. M. van Fe» Dat mocht niet
dere, in Nederland minder bekende, nema zal het startschot lossen eri na Donderdagavond stond op het 'Raad»
onderwijsrichting, n.l. die welke be» afloop de' prijzen uitreiken, zoals huisplein ecri caravanwagen gepar»
rust óp de paedagogie van Rudolf (langzamerhand gejwoonte Igewordcn keerd, hetgeen toelaatbaar was. Niet
Steiner.
is. Ook -de politie «egde weer zijn toegestaan kon echter worden, dat
Zaterdag vond in de tuinzaal_ van -srolle^medew-erkingitoe- Vopr-ts - zend t •deze« wagen „rc'-koop'-'-'-stond- aange»
' lief "conc'èïtgêfiÖuw te" Ha_arJem", deze de Kon. Ned. Atriletiek Unie dit jaar boden. Het voertuig werd door de
demonstratie plaats. Het is buitenge» vier afgevaardigden voor controle en politie naar het kampeerwagen terrein
woon lastig om in een kort bestek do toezicht.
overgebracht.
paedagogische inzichten van Steiner
en de ideeën die daaraan ten grond»
slag liggen recht te doen wedervaren.
Zijn onderwijsmethode wijkt hemels»
breed af van de gangbare. In de me»
thodiek van het onderwijs komt voor»
al sterk tot uiting een zekere afkeur
voor het instampen van parate ken»
De organisatie van de reorganisatie.
nis, waarop, men moet het toegeven,
ons onderwijs en onze maatschappe»
lijke verhoudingen min of meer zijn 't Zat er in, hè? De bende aan de en merkten op: „Dat gaat hard tegen
gebaseerd. 'Het is geen wonder dat in Achterweg nummer l had zulke vor» hard, beste jongen!" Momus begon te
een wereld waar diploma's en gelijk» men aangenomen, dat de hulp werd moraliseren en de raadverslaggeyer
waardige briefjes een zo bepalende ingeroepen van de heer B. F. D. M. H.W. zei: „Een geargumenteerde re»
factor zijn, de persoonlijkheid en de Dalpoot, rapporteur op economische pliek".
De verslaggeefster G.'H. dacht wel
waarde van de mens veelal in 'het ge» leest en verbonden aan de Melksane»
drang komt. Dat dit inderdaad het ringscentrale te Sappemeer. Twee we* dat er kopij in zat. En de tekenaar
geval is, zal vrijwel niemand willen ken geleden heeft de heer Dalpoot (die een lijn trekt met mij) had geen
ontkennen. Steiners paedagogie tracht een rondgang door het bedrijf ge» commentaar. Daar doen wij niet aan.
voor de ontwikkeling van 'het kind, maakt. 'Hij heeft zijn bevindingen Wij laten iedereen in zijn waarde.
die in verschilende fasen is ingedeeld, vastgelegd in een lijvig rapport van Alleen vonden wij IJs veel te tam.
wij zouden haast zeggen de juiste 98 vellen folio papier. Dit heer was (Wij hadden een 'heel nummer van
middelen op de juiste plaats toe te niet mals in zijn opmerkingen. Hij de krant aan 'Dalpoot willen wijden).
noemde de organisatie en de werk» Nou heb ik de redacteur nog niet ge»
passen.
Hierbij is een grote ruimte openge» wijze bij de Zandvoortse Courant noemd. Dat heb ik expres gedaan
laten voor het gevoelsleven van het „stuntelig" en gespeend van de el e» omdat hij 't laatste woord_heeft. Dit
het kind, een ruimte die in het klassi» mentairste vormen van juist inzicht. sprak hij ook uit. Hij zei: „Wat een
kale onderwijs b.v. veelal ontbreekt. De personeelsbezetting vond hij „ex» snert vent!" 'Hij bedoelde daar Dal»
In de paedagogie van Steiner wordt orbitant hoog" en de krant" als zo» poot mee en de hele staf riep: „Hiep
het kind dan ook veelvuldig in con» danig vond hij niet best. Verder gaf hoi — leve de redacteur!"
tact gebracht met elementaire dingen de manier, waarop de ingezonden
als klank, kleur, rhythme die bij de stukken door de redactie worden b e»
ontwikkeling van de persoonlijkheid handeld, de heer rapporteur aanlei»
als 'hulpmiddelen worden aangewend. ding tot het uiten van scherpe critiek.
Hoe verschillend deze onderwijs»mc= Het gaat niet aan — zo zei de heer
thode is van "de gangbare .blijkt b.v Dalpoot — drie ingezonden stukken
wel uit 't feit dat in de eerste klns per maand te beantwoorden, terwijl
van de lagere school al vreemde tas men er circa honderd per week ont»
vangt. De redactie beroept zich pp
len worden onderwezen.
Veel .".leerstof" wordt door bewc» het element van onverteerbaarheicl,
gingen en klanken verbeeld en zo met dat aan de meeste ingezonden stuk»
name in het gevoel van het kind be» ken kleeft — nog steeds is de 'heer
Dalpoot aan 't woord — doch dit
wust gemaakt.
Zonder het met deze paedagogie neemt niet^veg dat de algemene ten»
geheel eens te zijn — vooral tegen dcnz om het gros van de inzenders
de anthroposofische achtergronden er» van ingezonden stukken in 't geheel
van hebben wij persoonlijk grote be» niet te beantwoorden en het zeer
zwaren, — kan men zonder meer be» kleine restant, dat wél beantwoord
amen dat de onderwijssmeffcocii'efc tal wordt, af te kraken, een funeste in»
van elementen bevat die een bezin» vloed kan hebben op de verhouding
ning daarop alleszins de moeite waard krant—abpnnc's.
maken en waaruit naar onze smaak
Wel, vrienden, oordeel zelf. Dit is
IJs ,gaf geen draad....
vele dingen de aandacht zonder meer onvriendelijk, nietwaar? IJs de Jong
verdienen.
liet 't er niet bij zitten. 'Hij schreef
De genoemde demonstratie was een een omvangrijk tegen»rapport, dat in»
Prompt kwam er na het rapport
zeer interessante gebeurtenis, waarbij druk maakte en een zeer gunstige be» van IJs een ingezonden stuk van B. F.
de onbevangenheid van de kinderen oordeling kreeg van IDIL te Tilburg. D. M. Dalpoot. De redacteur nam het
en de aard van de „leerstof" bijzon» (Hoera!) IJs beschuldigde de heer (het stuk) tussen duim en wijsvinger
der opvielen.
Dalpoot van verregaande arrogantie. en deponeerde het koel in de papier»
Wiel 'bestaat, naar ons inzicht, bij En dat niet alleen. Hij zei tevens.dat mand. Hij zei verder niets en zette
Steiners volgelingen een gevaar voor Dalpoot geen flauw 'begrip had va-n zich aan de arbeid: het schrijven van
een al te dogmatische en starre han» de organisatie van een krantcnbe» een recensie over een uitvoering van
tering van eenmaal gevonden waarhe» drijf. Hij vond Dalpoot incompetent het Ballet*Droog te Breslau.
den. (Speciaal bij een lezing over de en niet in staat tot het leveren van
Inmiddels trok 't een en ander de
morele opvoeding van Ir van Wettem steekhoudende critiek en tenslotte ?ei aandacht van het bestuur van de Ne»
viel ons dit extra op.)
hij (IJs) dat hij Dalpoot een eigen» derlandse Nieuwsbladpers (N.N.P.).
'Niettemin leek het ons wel enige wijze haringkop vond. IJs liet zich Dit bestuur was bedroefd over de
ruimte waard om eens te wijzen op in gerechtvaardigde.toorn nogal gaan, gang van zaken en bood zijn bcmid»
deze speciale onderwijsrichting, waar» tenminste dat vonden de medewer» deling aan. Conferenties werden be»
van zij die zich, zonder vooroordelen, kers. De dames Ncel en Gelske sta» legd tussen subjectieve en objectieve
voor het onderwijs interesseren zeker ken de hoofdjes bij elkaar en zeiden: lieden. De staatssecretaris van Oor»
kennis moeten nemen, voorzover zij „Nou,.nou, IJs" en „foei, Os!" J.G.B, log, Jhr Mr F. K. L. G. V. Van deidat niet reeds deden.
en de heer Bonset grijnsden maar wat Toot tot Fluym, was toegevoegd om
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op hoog muzikaal peil
Zondag 14 Juni gaf het Hervormde
Kerkkoor o.l.v. 'Herman Decs een
kerkmuzickavond in de 'Hervormde
kerk. Solistische medewerking werd
verleend door To Decs»Kion, sopraan,
Aric Buttor, hobo en Herman Decs,
orgel.
Zonder voorbehoud mag ik zeggen,
dat deze goed bezochte kerkmuziek»
avond heel veel moois hood. Deze
kerkmuziekavondcn blijken een groei»
cnde belangstelling te ondervinden.
Met voldoening heeft het Bestuur van
het Herv. Kerkkoor dit ook gecon»
statecrd en het ligt dan ook in de bc»
doeling hiermede door te gaan en op
deze wijze te trachten de belangstel»
ling voor deze speciale muziek bij
•een bredere laag van de bevolking op
te wekken.

figuur maakten, viel zeer te loven.
Een mooie afwisseling bracht ons
de hoboïst Arie Buttcr niet de frisse
Sonale No. 8 in g. kl. t. van G. Ph.
Tclemann. In het Largo had de hobo»
ist blijkbaar een weinig te kampen
met de stemming van zijn instrument.
Het euvel herstelde zich vrij spoedig
en de overige delen werden muzikaal
en met overgave vertolkt.
Het laatste Allegro werd met een
„spielfreudigkeit" gespeeld waarin de
organist, reagerend op de cadans en
klank, zich eveneens geheel gaf.
Hierna zong het Koor op ver»
dienstclijke wijze „Psalm 133" v .in
Claude Goudimel en een vrij moei»
lijkc „Psalm 122" van Jan Pietersz.
Swcelinck. Een te markante manier
van zingen in het laatste werk, maak»
te dat er van een cantabile, — meer
vloeiende znng —, wel iets verloren
ging.
Mooi cnsemblezingen — en spelen
genoten wij in de prachtige Aria
„Meine Seele hort im Sehcn" voor
sopraan, hobo en orgel, van G. F.
Handel.
Het Koor besloot deze avond, die
Daar was allereerst de organist der
geheel van hoge muzikale opvat»
Gemeente, Herman Dees, die na een als
getuigde, met twee geestelijke
kort openingswoord door Ds C. de tingen
van J. S. Bach: „O 'Heilige
Ru, met Bachs Praeludium in e kl. t. liederen
en „Wij bidden U, o Heil'ge
de avond inzette. Stijlvol, helder en Geest"
Geest".
klaar kwam dit orgelstuk tot ons.
Goed gezongen — jammer, dat een
To Dees»Kion zong hierna drie lic»
deren met orgelbegeleiding, a. ,,Zu» niet geheel zuiver intoneren (de sex»
fiucht in der' Anfechtung (1673), b. ten, tussen de sopranen en tenoren)
werkte.
Ode von den Namen Jèsu (1644), c. soms storend
Dees deed goed de Fugn
Frühmorgens, da die Sonn' auigeht in"Herman
c kl. t-, die eigenlijk bij het Prae»
(1623) bewerkt door 'H. Reimann.
ludium behoort, als slotstuk van de
Vooral het laatste lied (waarvan avond
te nemen.
de beginregel een treffende gelijkenis
Een prachtig slot, voortreffelijk .ge»
met de melodie van Ps. 68 heeft) speek!
op een orgel, dat na een grôn»
maakte op de hoorders diepe indruk.
restauratie nu aan alle eisen van
Het „Halleluja" bracht de zangeres dige
een Kerk» en Concertorgel voldoet.
met stralend geluid naar voren.
Ds C. de Ru bracht dank aan alle
Het koor liet ons 2 Latijnse wer»
voor hun schone
ken horen: „O'crux, ave" en ,,Sanc= medewerkenden
tui" van G. P. da Palestrina. Hoe» prestaties en wekte de gemeente in
wel het koor aan enkele goede krach» het bijzonder op tot hulp en finan»
'ten nog wel een-T.e kort heeft (vooral ciële steun', door zich te laten in»
bij de mannenstemmen) voldeed als schrijven als begunstiger(ster) van 't
geheel, de samenzang goed. Het Hervormd Kerkkoor te Zandvoort.
Sanctus, waarin de tenoren een goed 94.Ten slotte zong de Gemeente Ge?.
Onder de aanwezigen zagen wij
o.m. burgemeester Mr H. M. van
Fenema.
JAC. BONSET.

Op de band
eventueel krijgstechniek te doceren,
('t Was niet- nodig).
Tijdens de bemiddelings=confcren=
ties werden verschillende misverstan»
den uit de weg geruimd. Dalpoot had
diverse grieven, die door de com»
missie als niet ter zake doende ter
zijde werden gelegd. Hij zeurde over
as, die Anneke 'Hordijk in z'n thee
gemorst had en hij was met z'n hoofd
tegen 'een letterkast gevallen, omdat
hij struikelde over ccn xethaak. Daar»
bij was een beantwoord en pas gezet
ingezonden stuk in pastei gevallen.
Ondanks zijn lichte schedelbasisfrac»
tuur had Dalpoot zich geërgerd aan
het gemak, waarop toen maar van 'het
hele stuk was afgestapt. Het pastei»
tje werd omgesmolten om er een
presse»papier voor de oude hoofd»
redacteur, R. de Jong, van te maken.
Oneconomisch, zei 'Dalpoot. Nou ja,
toen waren de drukkers en de zetters
en de boekbinders op een gegeven
ogenblik met feestneuzen en
toeters binnen gekomen. Zij
omringden Dalpoot met mu»
ziek en zang, zodat de rappor»
teur bijna niets meer kon doen.
Maar IJs de Jong beet ook
van zich af en na een rustige
uiteenzetting van zijn bezwa»
ren was het de commissie vol»
komen duidelijk dat de heer
de Jong zich nog zeer fatsoen»
lijk had geuit. Wat was er ge»
beurd?
Dalpoot had van IJs geëist
dat deze zich om het kwartier
door de persen zou laten draai»
en. Dalpoot (?ic man moet knots
geweest zijn) wilde zien, hoe de per»
scn zich daar onder hielden.
Hoewel de behandeling zeer ver»
moeiend was voor IJs, gaf hij geen
draad en de persen dreigden ont»
wricht te worden. (IJs is spijkerhard).
Dalpoot had er maar bijgestaan met
een sadistische grijns.
'Deze grief werd door de commissie
geaccepteerd. IJs werd in eer her»
steld en de persen werden opgeknapt.
In grote lijnen wordt 't nu zo bij
de krant:
'We moeten maar zian hoe we ons
redden.
Maar we werken te lang, we \ er*
dienen te weinig en we gaan nog niet
naar huis.

5

BARTJE.

Het kcrkconcert dat Zondag gehou»
den werd is opgenomen op een band.
Woensdagavond 24 Juni zal in de
consistoriekamer deze band weer wor»
den afgedraaid. Dirigent H. Dees zal
dan voor • de leden een bespreking
houden over de verrichtingen van het
koor.

VEEL MEDEWERKING
voor de Reddingsbrigade
De oproep orn hulp aan de zo zwaar
door de stormvloedschade getroffen
Zandvoortse Reddingsbrigade is niet
tevergeefs geweest. Door bemidde»
ling van de heer ir. van Kuijk stelde
de Kon. Ned. Stoomvaart Mij. gratis
vier stel goede riemen ter beschik»
king, welke door een andere mede»
werker weer kosteloos naar Zand»
voort werd vervoerd. Eén stel ont»
ving de brigade van de kampeerver»
eniging „Helios", terwijl er voorts
nog een toezegging van een reder uit
IJmuidcn is. Ook een aantal zwem»
vesten zullen beschikbaar worden ge»
steld. Een Amsterdamse firma schonk
verder een flinke hoeveelheid verf,
waardoor het mogelijk was, dat en»
kele ledcn»schilders tijdens een paar
Zaterdagmiddagen de reddingsposl
„Piet Oud" keurig opknapten. Van
gemeentewege werd de -afgang naar
genoemde post ook we.cr hersteld,
terwijl de heraanleg van de water» en
electriciteitsleidingen eveneens een
feit werd.
Reeds twee weken is een Zand'
voortse firma bezig de reddingspost
„Ernst Brokmeier" op te knappen,
een stevig karweitje, dat nog zeker
wel een of twee weken zal duren. De
post is nu glasdioht, maar in het in*
wendige moet nog veel gebeuren,
voordat de post a.s. Zondag weer in
gebruik gesteld kan worden.
Jammer is het dat 'het verzoek tot
beschikbaarstelling van twee verre»
kijkers tijdens de zomermaanden geen
resultaat heeft opgeleverd, tenzij dit
vergeten zou zijn. Alsnog houdt de
brigade zich gaarne aanbevolen!
De kas zal dit jaar een zware ader»
lating ondergaan. Het leden» en do*
nateursaantal stijgt weliswaar regel*
matig, doch in te langzaam tempo.
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Sport
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
De uitslagen van de onderlinge wed*
strijden van de Donderdagavond
meisjes luiden: •
1. Ria Hert, 37Vs pnt; 2. Betsic
Smouter,
36V- pnt; 3. Alma Penaat,
35JA pnt; 4. Joke 'Hofman, 34VS pnt;
5. Geertje Verhoeven, 34 pnt.
De prijzen zullen binnenkort op de
desbetreffende les worden uitgereikt.
HONKBAL
Uitslagen:
13 Juni: Zandv.m. l*Kennemerl. 2 6*5
14 Juni: Zandv.m. 2*D.S.B. 2
11*12
Programma Zondag 21 Juni:
T.Y.B.B. 2=Zandvoortm. l
12 uur
Zandvoortm. 2»H.C.K. 3
10 uur
DUIVENSPORT
Postduivenvereniging „Pleines" hield
op iZaterdag 13 Juni een wedvluoht
vanaf Chatcauroux, 652 km. De eerste
duif arriveerde om 18 u. 29 min. 55
sec. De uitslag was:
J. Koning l, 16, 20; .H. Lansdorp 2,
11, 14; A. Paap 3, 4, 9, 21; P. Koper
5, 15; G. Driehuizen 6; C. Koper 7;
A. J. Spolders 8; B. Lukassen 10; C.
Visser 12; A. Molenaar 13; J. N.
Huyer 17; P. Peters 18. 19.

.HULP in .HUISHOUDING
gevr., 2 halve dag. per week,
door allecnw. oude dame.
Zich te vervoegen Konin*
ginneweg 42 boven.

op klein atelier

Aankomende
en volslagen
MANTELSTIKSTERS

de,

BIJNA AL TE ECHT.
In het Mauritshuis te Den Haag,
het Koninklijk Kabinet van Schilde*
NET MEISJE gevr. voor
rijen, hangt de voorname stilte die
dag of d.e.n., in kl. gezin.
Gevraagd:
een museum kenmerkt.
Mevr. Slinger, Wcsterduin*
Oprijzend uit het water van de VU*
weg 6, A'hout. Tel. 26051. prettige werkkring, hoog loon. Reisgeldvergoeding.
Aanmelden tot 6 uur: Da Silva, Lepelstraat 58, Am* ver, is dit mooie oude gebouw wel bij
uitstek geschikt om de allerbeste
SCHILDER GEVRAAGD sterdam, 's Avonds: Burg. Engelbertsstr. 22, Z'voort.
schilderijen van onze oude meesters
voor direct. E. Koning, Swa*
te herbergen.
luëstraat 10.
Bij dit hele statige interieur, bij het
Winkeliers,
voor lichte kantoorwerk*
marmeren trappenhuis, behoren de
A.s.
Woensdag
Te
e
koon
koop
gevr.:
maakt reclame
niet minder statige suppoosten, dik*
zaamheden op bouwbedrijf. BABYKLEERTJES i.g.st.
SPECIALE RECLAME wijls talrijker dan de bezoekers. Ze
Vereiste diploma M.U.L.O., Br. no. 4603 bur. Zandv.Crt.
door middel
zijn er in alle soorten, van groot en
goed kunnende typen. Di*
dik tot klein en gebogen toe, allen in
rccte indiensttr. gewenst.
van
de
zwart lakense pakken, allen diep over*
Br. no. 4602 bur. Zandv.Crt. TWEE MAAL PER WEEK
Bij Vlees: (ook bij Gehakt)
tuigd van hun superioriteit. Op de
Zandvoortse
brengt de
250 gr. echte Geld. gek. Worst 50 cent revers van hun jasje prijkt een zilve*
B.z.a. WERKSTER, bekend
Zandvoortse Courant
ren ooievaar (het wapen van Den
Courant.
met hotelbedrijf. Br.~onder
KERKSTRAAT H, TELEF. 2102
Haag), als waren ze gediplomeerde
no. 4601 bur. Zandv. Crt.
U al het plaatselijk nieuws!
kraamverpleegsters. .
Bij ons alléén Ie kwaliteit
Zodra je de momunentale trap op*
ZANDVOORTMEEUWEN
ZIET DE ETALAGE
loopt, nemen ze met hun ogen bezit
Oud-directeur GemeenteKON H.B.C. NIET DE 'BAAS
van je, argwanend, als verdachten ze
Ten bate van de ouden van dagen werken van Zandvoort
je ervan, met plannen rond te lopen,
te iBennebroek speelde het eerste elf* overleden
het meer dan levensgrote schilderij
tal van Zandvoortmeeuwen j.l. Za*
van Stadhouder Willem I en zijn ge*
terdagavond een vriendschappelijke De Haarlemse architect Johs. Jansen,
* Solide stoffen
malin in je handtasje mee naar bui*
wedstrijd tegen H.B.C, aldaar. Voor
ten te smokkelen. En ze laten je niet
deze wedstrijd was door de organi* van 1909=1931 gemeente*architect en
~k Moderne coupe
meer los, voordat je weer veilig en
serende voetbalclub B.S.M, een beker directeur van Gemeentewerken te
~k Perfecte afwerking
wel de 'hardstenen stoep bent afgc*
beschikbaar gesteld.
Zandvoort, is op 77*jarige leeftijd
gaan.
In tegenstelling met de wedstrij* overleden.
-k Zeer voordelige
Hun ogen priemen in je rug, ter*
den voor de competitie speelde 'H.B.
prijzen
Tal van bouwwerken zijn onder
wij] je in bewondering staat voor
C. nu doortastender en met meer
Holbein's „Janc Seymour", waar het
Dat vindt U 'bij
overleg dan Zandvoortmeeuwen en architectuur van de heer Jansen tot
gouddraad van haar stola als het ware
won niet 3*1. Reeds met de rust had stand gekomen, zowel te Zandvoort
op het doek ligt.
Kledingbedrijf
Zandvoortmeeuwen een 1*0 achter* als Haarlem en elders. In Zandvoort
Van tijd tot tijd wordt de stilte ver*
stand.
bouwde hij o.m. het Raadhuis. In
broken door de komst van een groep*
je, nog s'teeds zwaar bebrilde Ameri*
Haarlem is o.m. de van Eedenstraat
Sportcolberts van ƒ 29 tot ƒ 46
kanen, die even Den Haag en het
zijn schepping. Op jonge leeftijd
Mauritshuis „doen" en met hun luid*
Pantalons .. van ƒ 14 tot ƒ 37
heeft de overledene met vele moei»
ruchtig „Marvellous" en „awfully
Tropical costuums, 100% wol,
lijkheden te kampen gehad, een grote
nice" hun bewondering niet onder
ƒ 97 en ƒ 108
stoelen of banken steken.
energie verzekerde hem echter een
Verder ruime keuze in regen:
ner uit Heemstede, een geparkeerde
Maar niet alleen de buitenlanders
jassen, windjacks, corduroy: en
wagen van een Amsterdammer wilde plaats in de Nederlandse architecten*
zijn het, die een paar uurtjes aan het
manchester pantalons, jongens:
passeren. Schade slechts aan de spat: wereld.
Mauritshuis besteden. In het zaaltje,
broeken, spijkerbroeken, kort
borden.
De laatste jaren woonde de heer
waar diverse werken van onze grote
of
lang,
zeiljoppers,
shorts
enz,
—o—
Rembrandt hangen, o. a. een zelfpor*
Jansen in Soestdijk, waarheen hij tij*
Vier jongens werden Vrijdagavond
Komt U eens bij ons naar bin=
tret, twee negerkoppen en de beroem*
door de politie gegrepen toen zij be* dens de oorlogsjaren moest evacu=
ncn, het verplicht U tot niets.
de „Anatomische Les" stond aan*
zig waren vernielingen aan te richten eren.
dachtig een groepje plattclandsvrou»
KERKSTRAAT 20
op een bouwwerk. De. heren zijn ern:
wen te kijken. Vooral het laatste
stig over hun gedrag onderhouden.
Verkeersopleiding
schilderij had hun griezelende belang*
A.s. Donderdag gesloten
—o—
stelling.
Een dame, die Zaterdagavond om: Dagelijks kan men op de Hogeweg,
De professor, in de rechterhand het
Grote
Krocht
en
Dr
C.
A.
Gerke*
streeks 6 uur op het trottoir in de
ontleedmes, de linker docerend opge*
MELKERIJ
straat
de
opleiding
van
de
jeugdige
Haltestraat wandelde, deed bij de po:
heven, de markante koppen van cle
litie aangifte dat zij een schaafwonde verkeersbrigadiers gadeslaan. Als toe*
studenten, de grote zwarte hoed op
ziende
voogden
treden
de
verkeers*
opliep (alsmede een kapotte kous!)
het hoofd, de vlassige puntbaardjes
doordat een wielrijder, die een twee: agenten op, doch veel aanwijzingen
boven de fijne, witte kantkragen,
behoeven
deze
niet
te
geven,
daar
de
de rijwiel met zich meevoerde, haar
maar bovenal het lijk. Het lijk dat
met dit laatste voertuig aanreed. Deze leerlingen van diverse scholen zich
daar open en bloot op de snijtafel
uitstekend
aan
de
voorschriften
hou*
(ook
Bulgaarse)
„heer" reed door, maar zijn naam is
lag, de rechterarm als in rust uitge*
den.
bekend. De politie heeft de zaak in
Heerlijk, verfrissend en last not least strekt naast het lichaam, cle linker
Het
verkeer
houdt
terdege
rekening
onderzoek.
opengelegd, zodat spicrbundels en
met de witte strepen en de jeugdige gezond
—o—<
bloedvaten duidelijk zichtbaar waren.
brigadiers,
zodat
uit
alles
blijkt,
dat
HOGEWEG
29
TELEFOON
2464
Zaterdag werd een jongen door de
Een van de dames zuchtte luidop
van
een
verbetering
in
elk
opzicht
politie betrapt, op het moment dat
en zei: „Wat enig toch hè, hoe krijyf
sprake
is.
hij bezig was met een windbuks op
een mens het voor elkaar. !Het is net
Nu men toch aan de opleiding be* Bouw Ulo-school accoord!
de straatverlichtingslampen te schie:
echt. iNeem dat lijk nou eens, je zou
zig
is
zou
het
ook
•wel
goed
zijn
een
Vanmorgen is bij het Gemeentebe* uweren dat ie leeft."
ten. Een lamp was reeds gesneuveld.
jeugdige
verkeersbriqadier
nabij
de
stuur bericht binnengekomen van het
Zijn vader verklaarde zich bereid de
GELSKE DE NES
tramovergang op te stellen. Verschil* Ministerie van O.K. en W., dat voor
schade te vergoeden.
lende
kinderen
hebben
namelijk
de
de bouw van een nieuwe ULO*school
—o—,
gewoonte de tram op hoogstens een in Zandvoort bouwvolume beschik*
De omgeving van het tentenkamp is meter
afstand
van
zich
af
voorbij
te
schijnbaar niet veilig voor fietsen: laten gaan. Wanneer bij deze onbe* baar is gesteld! Indien alles meeloopt
zou met de bouw, nog dit jaar een
dieven, daar thans weer aangifte werd waakte
telefoonnummers
regelend wordt pp* aanvang kunnen worden gemaakt.
gedaan van ontvreemding van een getredenoverweg
zullen
vele
ouders
de
politie
en adressen
jongensrijwiel.
met hun helpers zeer dankbaar zijn! AMERIKAANSE
—o—
2000 Brandmelding
Een inwoner uit de Koningstraat gaf Zandvoorts Mannenkoor
in vroegere woonplaats
2403 Commandant Brandweer
bij de politie aan, dat een onbekende
3013, 3044 Politie
met een windbuks een ruit kapot had trok naar Den Bosch
In Hotel Bouwes logeerde gedurende 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
geslagen. Een onderzoek is ingesteld. Ter gelegenheid van het 100*jarig be* enige weken Mrs. 'T. James=Verstap= 2345 Gem. Secretarie
staan van het Zangersverbond, waar* pen uit Greatneck U.S.A.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la'
Mrs. James is voor Zandvoort geen 2499
bij ook het Zandvoorts Mannenkoor
2262 Informatiebureau Vreemdelinonbekende
en
Zandvoort
niet
voor
is aangesloten, werden Zondag j.l.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
want, Nederlandse van geboor*
feesten georganiseerd in 'ssHertogen* haar,
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
te,
woonde
ze
hier
jarenlang
aan
de
bosch.
fünstrükerjj, J. H. G. Wecnink,
Na een mars door de stad waaraan Zandvoortselaan in „'t Heem".
Pakveldstraat 30 a
In 1939 vertrok ze voor een fami*
ook de dames met groot enthousias* liebezoek
naar New*York, maar de 8560 Taxi dag en nacht, Zandvoortsedan immers eerst voorlichten door me deelnamen, was er massazang
laan 7
een reisbureau bijvoorbeeld? Ook in (2000 personen) op de Markt met be* oorlog maakte het, toen althans, on*
de wereld van het boek zijn reis* geleiding van het Carillon van de S t. mogelijk naar Holland terug te keren. 2135 Zandvocrtse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Echter was het niet, zoals gewoon*
bureaux.
Jan Kerk, terwijl ook het orgel uit
Op reis gaan is heerlijk, maar het die kerk met versterkers, herauten lijk „uit het oog, uit het hart". In* 2424 Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
is misschien even heerlijk weer thuis en twee orkesten hun medewerking middels in Amerika getrouwd, zat
Mrs. James daar niet stil. Ze steunde 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
te komen. Hoe genoeglijk kan het verleenden.
„De Opbouw", Tollensstraat 47
zijn je, na allerlei avonturen, behaagDaarna werd op drie plaatsen in de illegaliteit in, Limburg, begon
lijk te nestelen 'binnen de vier mu= de stad geconcerteerd door de voor steunacties en stuurde pakketten 2254 Wijnhandel Lefterts, Zeestr. 44
ren van het eigen, vertrouwde huis. deze gelegenheid naar Den Bosch ge* waarheen ze maar kon, waarvan er
ook een behoorlijk aantal in Zand*
Dan concentreren uw gedachten zich togen verenigingen.
belandden. Haar hulpvaardige ZONDER EXTRA. KOSTEN kunt U
op dat huis, niet waar, dat ze eerst
Het Zandvoorts Mannenkoor zong voort
geest kwam direct weer in actie, toen gebruik maken van onze COLLECTIE
wilden ontvluchten. U wilt in de eveneens enkele nummers.
de berichten over de watersnood in CLICHé'S naar aardige ontwerpen.
vreugde om het blijde weerzien iets
Februari j.l. Amerika bereikten.
bijzonders doen om het huis nóg ge* Geslaagd
„Onze garage lag in een oogwenk
zelliger, mooier, aantrekkelijker te
met kleding, schoenen, dekens,"
maken; een taart bakken bijvoor* Aan het Jac. P. Thijsse Montessori* vol
vertelde ze ons.
beeld of de divankussens nieuw over* Lyceum te Overveen slaagden on* zo Grote
werden naar
trekken of misschien alleen maar d: langs Karel Meertens, Charles Bois* Nederlandgeldbedragen
overgemaakt. En weer ver*
sevain en Noortje Vorstman.
vitrage wassen.
gat ze Zandvoort niet en zo komt
Mocht uw fantasie te kort schieten,
het, dat onze burgemeester, Mr iH. M.
er zijn evengoed boeken, die uw gids
van Fenema in het bezit is van een
kunnen zijn in de wereld van het
aanzienlijk bedrag, om er -noden mee
eigen huis als in de wereld daar*
te lenigen.
buiten. Wat U ook zoekt: een kook*
Wel wuift Mrs'James, in alle be*
bock, een 'boek over woninginrich*
scheideriheid onze lof voor deze hou*
('Buiten verantwoordelijkheid
ting, een boek met handwerkpatro*
ding weg, met de woorden: „iedereen Laat U het modellcnboek eens tonen!
van de Redactie)
nen, een boek over bloemschikken of
heeft meegeholpen,"
over slankworden, zelfs hele encyclo* AAN „MOMUS"
•Maar wij begrijpen toch wel zeer
ZANDVOORTSE COURANT
pedieën voor de vrouw, U kunt 'het Ik ken U niet. Het is mij zelfs niet goed, dat van haar voor een groot
vinden.
bekend of ac'hter dit pseudoniem een deel het initiatief is uitgegaan.
Achterweg l - Telefoon 2135
CLARE LENNART. Dame of een Heer schuil gaat, doch
Toen Mrs James vorig jaar haar
ik voel mij verplicht U van harte een echtgenoot mee naar Zandvoort nam,
krachtig „goed zo" toe te roepen, was deze direct opgetogen over onze
Onfortuinlijke aanrijding
voor uw stukje onder „Mensen en badplaats. Hij vond het alleen erg
jammer, dat er geen hotel op de Bou*
Burgemeester van Fenema had Za* Zaken" van Vrijdag 12 Juni 1.1.
Uit vele publicaties en daden blijkt levard stond, want dan zou hij daar
terdag zijn auto in de Wilhelmina*
Monopole
inderdaad dat diverse mensen zich beslist willen wonen.
weg geparkeerd. Een bestuurder van niet
En dat is dit jaar dan het geval.
realiseren, dat men door steeds
Dinsdag 16 Juni S uur: film „De straf*
een bromfiets bemerkte dit schijn*
-\
te proberen de haatgcdachte
zaak O'Hara".
baar te laat, want hij reed met een weer
te houden, geen oplossing
Woensdag
17 Juni S uur: idem.
flinke gang tegen de wagen op. Dit levend
de grote'moeilijkheden. Op naar Brussel
Donderdag 18 Juni 8 uur: idem.
voertuig werd, evenals de bromfiets, brengt,voor
Met alle respect voor hetgeen vele De leerlingen van de Wim Gerten* In alle voorstellingen: De kroning
beschadigd. Toen de bestuurder /ich, „ingezonden
in <Se bachschool zullen op Woensdag 15 van Koningin Elizabeth II van Enge*
naar het schijnt, realiseerde wiens jaren 1940/45stukken*schrijvers",
voor de goede zaa'k de* Juli a.s. een autotocht naar Brussel land.
wagen hij had aangereden koos hij
geven vele steeds maar weer maken. Contact met een Muloschool
het hazenpad met achterlating van den, in
deze tijden „niets maar dan in de Belgische hoofdstad zal nog ge*
Andere attracties en
zijn brommerd. Hij keerde niet uit de blijk
niets" te hebben geleerd.
zocht worden.
nuttigheden
duinen terug, zodat de politie maar ook
Ik
vraag
mij
af,
wat
zij
met
een
besloot de bromfiets een goed plekje dergelijke houding denken te 'herei*
Van 12 t.m. 18 Juni in Hotel Bouwes:
Jaarvergadering ,Excelsior'
in de garage van het bureau te ge* ken „ten algemene nutte".
Betty and John Wardell; Duo Rom=
ven. Na verloop van tijd kwam de
A.s. Vrijdagavond houdt de mond*
bar; Alexandra en Evert Compaen.
man, een 42*jarige ingezetene, zich
A. J. COEHOORN.
accordeon vereniging „Excelsior" in
Dagelijks: Orkest Charles Prouché
toch maar melden.
Zandvoortselaan 64.
Ons Huis haar jaarvergadering.
met zang van Gerty Brant.

JONGEN
of MEISJE

bij Slager GAUS

SUCCES

Gemengde berichten
Via een openstaand raampje is uit
een kampeerwagen op het terrein nabij de kabelloods een herenpolshorlo:
ge ontvreemd. Een onderzoek wordt
ingesteld.
—o—
Vrijdagavond had omstreeks kwart
over achten in de Brederodestraat
een botsing plaats tussen twee auto's.
Persoonlijke ongelukken bleven uit.
De wagens werden licht beschadigd.
—o—
Een bestuurder van een auto legde
zijn smalfilmapparaat aan de Strand:
weg op zijn voorspatbord, maar ver:
gat dit. Hij reed weg om kort hierop
'tot de onaangename ontdekking te
komen, dat zijn kostbaar apparaat
(waarde f 400,—) was verdwenen.
H.et bleef weg, daar de vinder zich
tot heden nog niet heeft gemeld.
Zondagavond had omstreeks 7 uur
in de Zeestraat een botsing plaats
tussen een auto en een motor. De
motorrijder liep enige schaafwonden
op, terwijl beide voertuigen werden
beschadigd. Procesverbaal werd op:
gemaakt.
Op de hoek van het Kerkplein en de
Kosterstraat zijn Zaterdag tien ba:
saltinetegels van de Dienst der Pu*
blieke Werken ontvreemd. Een on:
derzoek werd ingesteld.
-oZaterdagmiddag om half zes had in
de Schoolstraat een botsing plaats
tussen twee auto's, toen een der
voertuigen, bestuurd door een j'mvo*

•s
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MARIEN BOSCH

YOGHURT

Belangrijke

pet doefe/
Waarom, Mevrouw, zou U eigenlijk
niet „per boek" reizen? Het is avon*
tuurlijk en tegelijk confortabel, het
brengt U ver van huis en is toch
goedkoop. .Misschien kunt U maar,
bij uitzondering per trein, per boot,
per vliegtuig, met een auto op reis
gaan? Misschien kunt U helemaal
niet op reis gaan? Maar toch wel per
boek! Daar hebt U immers alleen
maar een plekje om te zitten of te
liggen voor nodig en één enkel boek.
Moet U uw dagelijks werk ver*
richten binnen de vier muren van uw
huis? Natuurlijk overkomt het U dan
ook, dat U plotseling een intense be*
hoefte voelt er eens helemaal uit te
zijn. Het is als heimwee, niet waar?
Een schrijnend' verlangen naar een
wijdere of misschien alleen maar een
andere wereld.
'Zou U, naar Parijs willen of naar
Schiermonnikoog? Zou U de zon van
een zuidelijk land op uw winterse
bleke huis willen voelen? Zou U op
ski's door een landschap van wit en
blauw omlaag willen suizen? Wilt U
naar Nieuw*Zeeland, omdat uw doch*
ter daarheen is getrokken? Of naar
de Egyptische pyramiden?
-••Wat let U? Reis per boek! Waar*
heen uw verlangen ook uitgaat, een
boek kan er U brengen. En niet al*
leen naar vreemde landen. Een bock
kan U -ook in contact brengen met
mensen, die U in uw dagelijkse om*
geving nooit of te nimmer ontmoet.
Zou U een dichter willen leren
kennen, een ontdekkingsreiziger, een
Chinese vrouw, een moordenaar mis*
schien, op voorwaarde natuurlijk, dat
'hij ü niet vermoordt?
Alweer, wat let U? Ontmoet hem
„per boek".
Misschien weet U niet zo precies
de weg in die wereld van het boek.
Misschien stellen de boeken, die U
zo toevallig wel eens in handen krijgt,
U altijd weer teleur?
Wel, als U per boot, per trein of
per vliegtuig op reis gaat naar vreem*
de streken, doet U dat toch ook niet
helemaal op goed geluk? U laat zich
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Het Sportweekend
en mogelijkheden
Op 13 Maart 1844 schrijft de gouvc»
neur van de provincie Groningen aan"
Koning 'W'illem II:.... „Overal schier
hoort men klachten aanheffen over de
onevenrcdigheid tussen de gedurig
toenemende bevolking en de midde»
len van bestaan...."
Een jaar later krijgt de Koning een
schrijven van zijn gouverneur in • clc
provincie ZuidsHolland:.... „Zo is
het toch een waarheid dat de steeds
toenemende bevolking, waarvoor de
middelen van bestaan niet in even»
redigheid vermeerderen, de mindere
klasse drukt en op dezelve gebrek
doet ontstaan
"
Hoe kwam dit? Na de grote voor»
spoed van de 17e eeuw, de Gouden
Eeuw, waren de grondslagen van de
Nederlandse welvaart langzamerhand
ondermijnd. Te lang had men uitslui»
tend op scheepvaart en handel wil»
len teren. Eerst na 1870 ongeveer be»
gint zich in Nederland een moderne
industrie af te tekenen. Het was toen
ook hard nodig. In 1945 dreigden
voor het Nederlandse volk dezelfde
moeilijkheden als die waarover 100
jaar'terug de gouverneurs hun koning
rapporteerden. Alleen
van groter
omvang. Vanaf dat jaar begon men,
en in het bijzonder na 1948, met her»
bouw en uitbreiding van de industrie,
iets dat toen zeer urgent was en
trouwens nog is.
'Wat zijn nu de'resultaten?
De werkgelegenheid is in ons land,
dank zij de uitbreiding van de indu»
strie, aanzienlijk toegenomen, Aan 't
eind van 1952 waren in de industrie
135.000 personen-meer werkzaam dan
in Juli 1948. Een toeneming van 9 %.
Bovendien zou in de Nederlandse in»
dustric nog voor 30.000 arbeiders
meer plaats zijn, indien de omstan»
digheden voor de afzet gunstiger wa»
ren.
Het gaat bij de industrialisatie ech»
ter niet alleen om het scheppen van
werkgelegenheid, maar ook om een
hogere productie voort te brengen.
D'eze is nu in vergelijking met 1948
met ca. 30% gestegen. Voor een deel
wordt deze stroom van goederen af»
gezet op de 'binnenlandse markt maar
een groot deel wordt ook aan het
buitenland verkocht. Die uitvoer is
sinds 1948 verdriedubbeld.
Deze resultaten zijn het Neder»
landse volk niet zomaar in de schoot
geworpen. Er is hard voor gewerkt
om nieuwe fabrieken te bouwen en
oude uit te breiden. Voor de verdere
uitbreiding van de Nederlandse in»
dustrie was enorm veel geld nodig.
Sinds 1948 hebben wij Nederlanders
alles en alles 'bij elkaar ongeveer een
bedrag van 3.500.000.000 gulden „opzij
gelegd" om de kosten van deze uit»
breiding te kunnen betalen. Daar»
naast nog eens een bedrag van
3.700.000.000 gulden besteed om ver»
sleten en verouderde machines te
vervangen. Het totaal van deze 'beide
bedragen komt overeen met 40 % van
wat alle Nederlanders in 1952 met el»
kaar verdienden....
Er moest echter niet alleen geld
zijn voor machines en gereedschap»
pen, ook moest er voor worden ge»
zorgd, dat de arbeiders hiermee kon»
den omgaan. Met andere woorden:
de opleidingsmogelijkheden van de
arbeiders van hoog tot laag moesten
vorden uitgebreid en aangepast.
Verder moest voor handhaving van
rfe kwaliteit der producten worden
gezorgd en dienden onderzoekings»
arbeid worden verricht. En dit is in
enkele woorden vanzelfsprekend nog
maar weinig vergeleken met wat er
werkelijk kwam kijken.
•*Hoe verder? Er is op het gebied
van de industriële ontwikkeling na du
oorlog dus wel het een en ander tot
stand gebracht. Betekent dit dat we
er nu zijn? Niets is minder waar.
Wat werd bereikt, was een begin —
een goed begin weliswaar —. Neder»
land zal door'moeten gaan om zijn
industrie tot verdere ontwikkeling te
brengen, daar zijn de geleerden het
wel over eens. In de komende 5 jaren
van 1952=1957 zal in totaal voor
150.000 a 175.000 arbeiders een plaats
in de industrie moeten worden ge»
schapen; voor een bedrag van 9 mil»
liard gulden voor uitbreiding van de
industrie en het vervangen van oud
materiaal moeten worden besteed; de
productie moet stijgen met 22 %. Dit
alles wil zeggen dat die taak zwaar»
der zal zijn dan in de eerste na»oor»
logse periode van de Nederlandse in»
dustrialisatie
Me't name de ver»
koop van de geproduceerde artikelen
zal steeds moeilijker zijn, omdat na
de oorlog nog aan veel artikelen ge»
brek was. Kortom, Nederland gaat
zeker geen gemakkelijk tijdperk tege:
moet.

Gesproken commentaar
bij diverse wedstrijden
Er zijn nog enkele nieuwe gegevens
bekend geworden over het Sport»
weekend, dat vanavond op het ter»
rein van Zanclvaortmeeuwen een aan»
vang neemt en morgenmiddag en
»avond wordt voortgezet.
Een uitstekende gedachte van het
Sportweek»comité is o.i. om de Rug»
bywedstrijd, die hedenavond tussen
de ploegen van de Delftse studenten
en de leerlingen van 'Nijenrode wordt
gespeeld, vergezeld te laten gaan van
een uiteenzetting per microfoon.
De rugbysport immers geniet in
Nederland niet die bekendheid welke
liij in het buitenland ondervindt.
Vele toeschouwers zullen door een
dergelijke explicatie van spelregels
en situaties iets vertrouwder met
ieze sport kunnen raken, hetgeen ge»
lieel in overeenstemming is met de
sportspropagandistischc opzet van ctn
dergelijk weekend.
Wat de loopnummers betreft, die
hierna aan de beurt komen: op de
honderd meter zullen 14 lopers, ver»
:egcnwoordigers van Zandvoortmeeu»
wen, O.S.S. en T.Z.B, elkaar de eer
aetwisten. Dit nummer wordt in ver»
scheidene series gelopen, waarna de
drieduizend metcrloop wordt gehou»
den. Hiervoor zijn 8 inschrijvingen.
De finales van de 100 meter zullen
hierna plaatsvinden.
De korfbalwedstrijd Zaterdagmid»
dag, die aanvankelijk zou worden ge»
spceld door een Zandvoortsc com»
binatie tegen een Sport Vereent 12»
tal uit Haarlem, zal nu gaan tussen
dit laatste, eerste klasse, twaalftal en
een officieel team van de Haarlemse
Korfbalbond.
Door deze wijziging mag verwacht
worden dat het spelpeil hoog zal lig»
gen, zodat ook deze match een gro»
tere demonstratieve waarde zal ver»
krijgen.
De volley»balwedstrijd van Zatcr*
dagmiddag tussen de damesploegcn
van O.S.S. en „Die Raeckse" uit
Haarlem zal eveneens worden voor»

adem ut
Bij de gebeurtenissen
in Oost:Duitsland en
Oost:Berlijn in 'l bij:
zonder heeft de we:
reld, zowel vóór als
achter 't 11zeven Gor»
dijn, even de adem
ingehouden.
Een aanvankelijk oogluikend toege:
slane protestdemonstratie der bouw:
vakarbeiders legen verlenging der
werktijden ronder loonsverhoging,
ontlaadde zich in een massale volks:
betoging die het aftreden van de re:
gering eiste en het houden van vrije
verkiezingen. De maatregelen die
enige tijd geleden door de Oost:
Duitse regering werden aangekondigd
en die een aantal verzachtende bepei:
Imgen behelsten op kerkelijk en sociaahpolitiek terrein, hebben voor het
Communistische bewind een averechts gevolg gehad.

zien van een per microfoon gespro»
ken commentaar, hetgeen ihij deze zo
levendige en vaak spannende tak van
sport, voor hen die er onbekend mee
zijn, niet onwelkom zal wezen.
De handbalwedstrijd zal, zoals men
reeds weet, worden gespeeld tussen
O.S.S. en O.I.O.S., het instituut N ooiopleiding van sportlerarcn te Over»
veen.
Het Zandvoortse elftal, dat Zater»
dagavond zal voetballen tegen V.V.A.
bestaat uit 2 spelers van T.Z.B, en 9
van Zandvoortmeeuwen. De Amster»
damse tweede klasser komt met zijn
volledig eerste elftal. Naar het /ich
laat aanzien, zullen de Zandvoortcrs
het dus niet gemakkelijk krijgen.
Het bovenstaande gevoegd bij de
andere onderdelen van het program»
ma, geeft goede hoop op twee aan»
De onverwachte wisseling van klis
trekkelijke dagen van sportfestijn.
maat binnen een dictatuur van streng
Moge het volgend jaar weer een naar minder streng, blijkt niet 7.0
hele weck zijn....!
soepel Ie verlopen als men zich had

Op het kampeerterrein „De Branding'9
nog grote rust
De weinig fraaie weersgesteldheden
waar wij tot nu toe op getracteerd
zijn, laten evenmin na hun invloed
uit te oefenen op het' genre tourisme,
dat vorig jaar door de opening van
het tentenkamp „De Branding" aan
de Noordelijke Boulevard ook in
Zandvoort mogelijk werd: n.l. het
„echte" kamperen.
Waar vorig jaar om deze tijd re»
gelmatig een aantal liefhebbers hun
tenten hadden opgeslagen, daar heerst
momenteel een diepe rust. Slechts één
kampeerhuisjc staat aan het eind van
het terrein plezierig in de stilte.

.Weliswaar zijn er tijdens de week»
enden sinds Mei vrijwel steeds enige
kampeerders te vinden op dit fraaie
terrein, — in het begin van het sei»
zoen verschenen er vooral Fransen,
maar ook andere buitenlanders met
hun tenten in het kamp — maar de
grote toeloop moet toch nog komen
Het aantal bezoekers in dit jaar
zal tot nu toe toch niet meer dan
enige tientallen bedragen.
Tijdens de Pinksterdagen was er
een aanzienlijke belangstelling, maar
de daarop volgende kou verdreef de»
ye weer even snel.
Inmiddels is er wel een grote ver»
betering tot stand gebracht. De hou»
ten keet waarin kampleider van Dijk

voorgesteld. En speciaal het element
van willekeur waarmee de afwisseling
van maatregelen en tegenmaatreges
len gepaard gaat, geeft aanleiding tot
spanningen die momenteel tot een
uitbarsting komen.
Niettemin kwamen de onlusten in
Oost:Duitsland voor het Westen als
een volkomen verrassing.
De massale demonstraties zullen
ook niet nalaten diepe indruk te maken op de niet:Russische landen ach:
ter het Uzeren Gordijn en de Sowjet:
Unie wellicht noodzaken haar na de
dood van Stalin ingezette „verzacht
tingspolitiek" te herzien.
In hoeverre een terugkeer „naar
de oude koers" de manifestatie en
haai- gevolgen te niet kan doen, blijft
in de eerstkomende maanden voor de
communistische leiders een bange
vraag.
De hoop in Duitsland zelf op een
hereniging van het Oostelijk en Wes:
felijk
deel — na het houden van ali!emene vrije verkiezingen — is er in
ieder geval door aangewakkerd en
versterkt.

en zijn vrouw gedurende het kam»
peerseizoen verbleven, is vervangen
door een permanent stenen gebouw»
tje dat een aardige woon» en kan»
toorruimtc biedt, evenals een mooie
bergruimte trouwens. Het gebouwtje
is voorzien van water en electrisch
licht en biedt ondanks zijn soberheid
juist het nodige comfort. Morgen zal
het — volgens plan — definitief wor»
den betrokken en inmiddels forenst
de kampleider tussen zijn kamp en
Haarlem, wat met de huidige stille
stand van /aken geen ono'verkome»
lijke bezwaren oplevert.
De accomodatie is voor een derge»
lijk nieuw kamp in ieder geval bevre»
digcnd. En al is het weer dat mo=
menteel niet,* de mogelijkheden voor
een goed kampeer»verblijf kan Zand»
voort als badplaats op den duur al»
leen maar te stade komen.

De Doorbraak
Naar welke kant?"
doorbraak, die wij hier op het
DEbraak
oog hebben, is niet de door»
van de dijken, waarover

sinds l Februari zoveel te doen is.
Maar de doorbraak, waarover men
in de politiek sinds onze bevrijding
spreekt en die op het jongste jaar»
congres van de Partij van de Arbeid
weer eens aan de orde was,van de
dag.
Men verstaat daaronder de neiging
van een aantal personen, vroeger be»
horende tot de zogenaamde „rechter»
zijde" en, ook tot de oude Vrijzinnig»
Democratische Bond, „door te brc»
ken" naar de nieuwe Partij van de
Arbeid.
In het bijzonder de oude antithese
in de politiek „rechts" tegen „links",
zou doorbroken worden, doordat zo»
veel lieden van rechts de P.v.d.A.
/.ouden „overstromen".
Het is dus wel degelijk een „door»
braak", gepaard gaande met een
„overstroming", die wij hier op het
oog hebben. Doeh ditmaal een dijk»
doorbraak en een overstroming, die,
naar het oordeel van degenen, die
daarvan gewagen, een zegen zou zijn
voor het land.
Het valt niet te ontkennen, dat er
iets van dien aard viel te 'bespeuren,
maar van veel geringer aard, dan de
P.v.d.A. zich verbeeldt.
Veel merkwaardiger is onzes inziens
een andere doorbraak, die men niet
met dat woord pleegt aan te duiden,
maar die toch veel eerder de naam
van „doorbraak" verdient".
'Het is het streven van een aantal
op de voorgrond tredende socialis»
ten, om met hun partij door te brc»
ken van hun Marxistische oorsprong
tot zelfs naar het kapitalistische Ame»
rika, dat een democratisch jasje
draagt.
Wij bepalen ons voorlopig en in dit
bestek tot enkele citaten van twee so»
cialisten, die blijkens hun geschriften
een soort profeten zijn van de nieu»
we tijd, namelijk J. de Kadt en prof.
W. Schermerhorn.
Men vindt, wat %yij citeren, in het
wetenschappelijk tijdschrift van de
P.v.d.A. „Socialisme en Democratie".
Dit schrijft, om te beginnen, de heer
De Kadt:
„Het valt niet te ontkennen.,, dat
het Europees socialisme.... zich

in een deplorabele toestand bc»
Het grootste en belangrijkste ge»
vindt.
deelte van de wereldbeweging voor
Dat socialisme zou zich als taak
de idealen (der toekomst), is bui»
moeten stellen de Europese wereld
ten de oude socialistische beweging
/o te moderniseren en te verstevi»
te vinden en zal ook nooit tot die
gen, dat deze in staat is een vol»
socialistische beweging toetreden. .
waardig bondgenoot van de Ver»
En wat tekent in dezelfde afle»
enigde Staten te worden.
vering prof. Schermerhorn daarbij
Hoe men dat maatschappelijk en
aan?
staatsbestel van Amerika ook'wil
Ik moet bekennen, dat ik mij
noemen, men staat voor de taak te
volstrekt aan de zijde van De
verklaren, waarom dit „kapitalis»
Kadt schaar en niet pas vandaag.
me" er in geslaagd is, zijn massa
Wij
hebben, aldus het 'Comité, in de»
van arbeiders, boeren en gewone
mensen een hogere levensstandaard ze citaten mets onderstreept, omdat
te geven, dan waar ook ter wereld. wij vrijwel alle woorden zouden wil»
len onderstrepen. Zozeer hebben wij
ze met vreugde en instemming ge»
lezen.
Wij weten met stelligheid, dat de»
Van het Comité ter bestude:
ze opvatting niet die is van enkele
ring van ordeningsvraagstuk'
socialisten, maar dat zij door vrij veel
ken, dat ettelijke publicaties,
leidende figuren van de P.v.d.A. en
waaronder zeer belangwekken:
het N.V.V., wordt gedeeld. Hoewel
de, op" zijn naam heeft staan,
zij voorlopig nog wel niet door de
verscheen:
gehele partij zal worden aanvaard.
„DE DOORBRAAK. NAAR
•Het is vele socialistische vakver»
WELKE KANT?"
enigingsleidcrs op hun reizen door de
Deze publicatie, die een ven
Verenigde Staten, waartoe zij waren
schijnsel behandelt dat toch
uitgenodigd, gegaan als de Russische
wel zeer in het centrum van
ingenieur Kravchenko. Toen hij zag,
de belangstelling staat, druk'
wat Amerika niet slechts op tech»
ken wij hierbij af, omdat hij
nisch en economisch gebied presteer»
zeker zienswijzen behelst die
de, maar ook welk een mate van wel»
ons allen aangaan. Zonder het
vaart daar ook voor de massa werd
echter geheel en al met deze
verwezenlijkt, riep hij uit, dat dit al»
opvatting eens te zijn, zoals
les zeer veel geleek op het paradijs,
ons naschrift moge blijken.
dat het communisme hem had be»
loofd.
Wij hebben steeds grote bewonde»
ring gehad voor het politieke en eco»
Men moet dan ook verklaren, hoc nomische bestel van de Verenigde
het komt, dat ondanks de enorme Staten. Natuurlijk gaat die bewonde»
verschillen, die er bestaan tussen ring niet zo ver, dat wij zouden me»
de milliardair en de ongeschoolde nen, dat dat bestel geen gebreken
arbeider, het minderwaardigheids» vertoont. En dat wij bij voorkeur zou»
gevoel van de gewone man ten aan» den worden ingelijfd bij de Verenig»
zien van de rijken en hooggcplaats» de Staten.
ten bij óns oneindig veel groter is,
Men moet wel heel kortzichtig zijn,
dan in Amerika, m.a.w., hoe daar, om thans niet te beseffen, dat zo er
democratie en gelijkheid veel ster» nog redding is voor onze beschaving
ker zijn, dan bij ons.
en onze welvaart, deze alleen kan ko»
iWaar het op aan komt is, dat men van de maar al te simpelweg als
vastgelegd wordt, dat het continen» „kapitalistisch" gedoodverfde Ver»
tale socialisme, noch wat zijn dis enigde Staten.
recte politiek 'betreft, noch wat zijn
Dit besef beschouwen -wij als een
intellectuele en culturele prestaties „doorbraak" van de socialisten „naar
betreft, tot de krachten der toe» rechts", die in omvang en betekenis
komst behoort. Het is op zijn best verre de kleine doorbraak overtreft,
een kracht van het behoud en dat waarbij enkele procenten tot dusverre
is niet zo weinig in een tijd, waar» in Christelijke partijen georganiseer»
in goederen van de grootste waar» de Nederlanders zijn doorgebroken
de 'bedreigd worden....
naar „links".

En dit betrekkelijk onbetekenende
verschijnsel van doorbraak wordt tot
niets teruggebracht, zelfs in zijn te»
gendcel verkeerd, wianneer op den
duur de met deze nieuwelingen ver»
sterkte partij in haar geheel „zou
doorbreken" naar „rechts".

Dat in de socialistische partij inder:
daad een dergelijke doorbraak naar
rechts heeft plaatsgevonden, een in:
grijpende oriëntatie op Amerika, is
een onloochenbaar -feit. Doch daar:
aan te verbinden, dat: „Men wel heel
kortzichtig moet zijn, om thans niet
te beseffen, dat zo er nog redding is
voor onze beschaving en onze wel:
vaart, deze alleen kan komen van de
maar al te simpelweg als „kapitalis:
tisch" gedoodverfde Verenigde Sta:
ten", lijkt wel een bijzonder straffe
conclusie. Een economische afhanke:
lijkheid van de V.S. is onmiskenbaar,
doch cultureel liggen Amerika en
Europa letterlijk nog eeuwen uit el:
kaar. De vraag zal zijn: in hoeverre
Europa zelf geestelijk in beweging zal
blijven en aan zijn beschaving nieuwe
elementen zal kunnen toevoegen.
Dit is een kernpunt, een hachelijk
kernpunt zelfs. Dat in Europa zelf
echter krachten aanwezig zijn om dat
chaotische beschavingsbeeld een ster:
ker karakter te geven, is een moge:
lijkheid die niet een, twee drie kan
worden uitgesloten. Het lijkt
min:
slens even waarschijnlijk of onwaar:
schijnlijk als het feit dat Amerika,
dat zoveel van Europa heeft geleerdi
(uiteraard) en nóg leert, in de naaste
toekomst het Europese beschavings:
beeld doorslaggevend zou kunnen be:
palen.
De weerstanden zijn daarvoor,
dunkt ons (nog) veel te groot, ook al
is een politieke oriëntatie van de
linkse groeperingen op de V.S. in:
middels een vaststaand feit.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
Spreekuur Burgemeester

geniet steeds grotere belangstelling

De Burgemeester van Zandvoort /al
op Woensdag 24 Juni a.s. geen spreek* Als het aantal gemaakte afspraken
uur houden.
voor een plaats op het caravan*ter»
—o—
rein van Zandvoort doorgaat, dan
/uilen in dit seizoen op een gegeven
Bekendmaking
moment wellicht een tachtigtal wa*
De burgemeester van Zandvoort gens op het terrein staan. Vorig jaar
maakt bekend,- dat op Maandag 22 was het top*aantal 61 en het eerste
Juni a.s. des voormiddags halt ell uur jaar 1951 — het openingsjaar — 29.
in de raadzaal van het raadhuis de
Hieruit blijkt wel dat het caravan*
plechtige afkondiging zal geschieden terrein in onze gemeente een steeds
van de wet van 22 Mei 1953, houden» grotere belangstelling gaat genieten,
de veranderingen in de Grondwet. ?owel in 'binnen» als buitenland.
Pe raadzaal is dan voor het publiek
Voorlopig is het echter nog niet zo*
toegankelijk.
ver. Momenteel bevinden zich 23 wa*
gens in het kamp, hetgeen minder is
Zandvoort, 17 Juni 1953.
>De Burgemeester voornoemd, clan vorig jaar om deze tijd. Alle v/a*
jens worden op het ogenblik ook niet
VAN FENEMA.
iiewoond. Ook hier is het het weer
-o—
dat roet in het eten gooide.
Hinderwet
Met de week*enden verschijnen re*
Verklaring voor vergunningpUchtig gelmatig een aantal „vaste klanten",
die echter Zondagavond weer op*
geworden inrichtingen
breken.
Burgemeester en wethouders van
Ook dit jaar echter hebben buiten*
Zandvoort maken bekend dat ten landers hun weg weer gevonden naar
aanzien van inrichtingen, welke zijn liet fraaie, rustige terrein achter de
opgericht ten tijde dat voor die op» kabelloods, dat omzoomd door een
richting geen vergunning of goedkeus rand van dennen een ideale kampeer*
ring ingevolge de oude Hinderwet gelegenheid biedt, zowel voor de
vereist was en derhalve zonder vers ouderen als de kinderen voor wie wel
gunning of goedkeuring in werking geen veiliger speelplaats te bedenken
mochten zijn, doch welke door de in» valt. Vooral de Zweden schijnt de
werkingtrcding op l Februari j.I. van caravansport erg te liggen, ofschoon
de nieuwe Hinderwet wel vergunning* men in het algemeen toch wel kan
plichtig zijn, aan het volgende ad mi* /eggen dat deze vorm van kamperen
nistratieve voorschrift moet worden op steeds groter schaal ingang vindt
voldaan.
.
hij talloze automobilisten.
Degene, die een zodanige inrichting
Talrijk zijn echter ook de gevallen
drijft, is ingevolge artikel 36, lid 3, dat men met een kampeerwagen op
der 'Hinderwet verplicht vóór l Au* reis gaat — vaak over de moeilijkste
gustus a.s. aan het gemeentebestuur
de stukken over te leggen, welke in*
gevolge artikel 2 van het Hinderwet*
besluit bij een aanvraag om vergun*
ning overgelegd zouden moeten wor*
den.
Het gemeentebestuur geeft hierop een
schriftelijke verklaring af, vermelden* De jaarvergadering van de Zand*
de op welke dag bovenbedoelde be*
scheiden zijn overgelegd. Deze ver* voortse. Bestuurdersbond vond Don*
klaring wordt voor de toepassing van clerdagavond in „Ons Gebouw" aan
de -Hinderwet als vergunning aange» de Brugstraat plaats. De voorzitter,
merkt.
Degene, die een inrichting, die onder de heer A. Molenaar, memoreerde d-i
de oude wet niet vergunningplichtig viering van het 30*jarig bestaan en
was, drijft en verzuimt vóór l Augus»
tus a.s. de op die inrichting betrek* riep de medewerking in tot het wel*
king hebbende bescheiden over te slagen van een bazar ten bate van
leggen, is daarna verplicht op de ge* Ons Gebouw, in de derde week van
wbne wijze een vergunning aan te
vragen. Bij het niet voldoen aan deze Augustus a.s. te organiseren.
verplichting zou de inrichting geheel
Na de gebruikelijke agendapunten
of gedeeltelijk moeten worden geslp* liet de secretaris in zijn welverzorgd
ten, terwijl bovendien strafrechtelijk jaarverslag uitkomen, dat in het af»
tegen de overtreder kan worden op* gelopen jaar veel en goed werk is
et re den.
verricht. Het ledental steeg met_ 64
ormulieren voor de over te leggen personen, namelijk van 523 tot 587,
bescheiden zijn verkrijgbaar ter ge* zodat de Z.'B.>B. hoopt binnenkort liet
meentesecretarie.
„
600e lid te,kunnen noteren.
Na de goedkeuring van het jaar*
Zandvoort, 16 Juni 1953.
Burgemeester en wethouders verslag van de penningmeester werd
de heer A. Molenaar als voorzitter
voornoemd,
De burgemeester, VAN FENEMA. herkozen, alsmede de heer C. Paap
De secretaris, \V. BOSMAN.
hond {soort Keeshond), Zandvoortse*
laan 283; Cockerspaniel, Vuurboet*
straat 14 zw.; hondenriem, kranten*
(Adv.)
kiosk, Kerkstraat; portemonnaïe met
inhoud, Postkantoor; portemonnaie
Onrustig, gejaagd?
met inhoud, Schoolstraat 15; porte*
Mijnhardt's Zenuwtabletten
monnaie' met inhoud, Kastanjestraat
sterken en kalmeren Uw zenuwen.
40, Haarlem Noord; passer, Agneta»
straat 1; zwarte dameshandsch., Swa»
luëstraat 29; paar motorhandsch.,
tent 582, Helios; damesdraaghorloge,
Marisstr. 9; hoofddoek, l'Amistr. 19;
Marilini's ook voor de
angora mutsje, Oosterstraat 5; da*
radio
mesregenjas,..Helmersstraat 48; plas»
Na het optreden voor de televisie, tic kindercape, Thorbeckestraat 22;
heeft het accordeontrio De Marilini's vulpen, lepenlaan 23, Beverwijk;
een contract afgesloten met de schakelarmband, Van. Speijkstraat 3;
im. parelsnoer, Brederodestraat 64;
K.R.O. voor radio*uitzendingcn.
im. parelsnoer, Hogeweg 60; sleutels
in etui, Kostverlorenstraat 76; rubber
popje, Brederodestraat 79; popje,
Gevonden voorwerpen
Schoolstraat 3; handtas, inh. flessen,
Opgave vanaf 28 Mei t.m. 17 Juni '53. Nic. Beetslaan 34; boodschappentas,
groen, Da Costastraat 5; handtas met
Aanwezig ten burele:
inhoud, Kostverlorenstraat 71achter;
Leesboek; familieregister (Parree); rode damestas, Bilderdijkstraat 28;
Kerkboekje; twee brillen; zonnebril; geruit kindcrtasje. Parallelweg 7; hè*
enkele portemonnaies; zakmes; enke* renrijwiel, Koningstraat 38; autoped,
Ie handschoenen; shawl; grijze cein* Smedestraat 19; autoped, Zuiderstr.
tuur; militaire koppel; wit kinder* 14; autoped, Grote Krocht 35; auto*
jurkje; zwarte damesschoen, links; ped, 'Haltestraat 65; autoped, Halte*
diverse kinderschoentjes; rozenkrans; straat 54; autoped, Burg. Beeckman»
straat 40; voetsteun, motorrijwiel,
diverse sleutels; 'bal; werpring.
Voqelenzangseweg 47, Vogelenzang;
Aanwezig bij de vinder:
vlag (rood en wit kruis), Hogeweg 46.
Bril, J. P. Heyeplantsoen 16; bril, di*
rectiekeet Oosterparkstraat; blauwe
brilkoker, Postkantooor; Keeshondje,
Teunisblocmlaan 28; postduif, direc*
tiekeet Oosterparkstraat; hond, Van
Speijkstraat 12; hond, Zandvoortse*
laan 2; konijn, Haarlemmerstraat 41;

routes — waarvan men zich afvraagt
hoe de onderdelen aan elkaar zijn
blijven hangen. (Het toezicht op de
caravans, die aan wettelijk voorge*
schreven eisen moeten voldoen, wordt
dan ook steeds scherper. Hetgeen
voor dit soort weggebruikers wel op
zijn plaats is.
Een belangrijke verandering zal het
caravantcrrein ondergaan wanneer de
plannen ten uitvoer worden gebrach
voor een kamphuis. Deze plannen zijn
reeds geruime tijd in de pen en de
bedoeling is om een houten 1 gebouw*
tje neer te zetten van 17 /* meter
lang. Hierin is dan1 een ontspannings*
zaal van -10 x 7 /J meter geprojec*
teerd. In dit pre*fabricated kamphuis
zullen de caravangastcn dan 's avonds
verstrooiing kunnen zoeken. Dit is
vooral voor mensen met kinderen, die
het terrein des avonds niet zo spoe*
dig zullen verlaten om het dorp te
bezoeken, van belang en het zal niet
nalaten de populariteit van het kamp
te verhogen.
De rest zal worden ingericht als
woonruimte van de 'kampleiders, de
heer en mevrouw van Breemen.
•Het ligt in de bedoeling dit kamp*
huis over enkele weken in gebruik
te stellen, waarmee het kamp dan
qua accomodatie een belangrijke stap
vooruit gaat.
Inmiddels is er, zo vertelde me*
vrouw van Brcemcn ons, nog steeds
geen toepasselijke naam voor het ca*
ravan*terrcin gevonden. 'Het zou in*
derdaad wel leuk zijn wanneer dit
kamp een typercnda naam ontving.
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Mensen en Zaken

Inspecteur S. J, Buré, die zoals men
weet, voornemens was de politie van
Zandvoort te verlaten, is dezer dagen
in alle stilte — naar wij vernemen op
zijn eigen verzoek - vertrokken.
De heer Buré heeft een leidende
functie aanvaard bij de Brandweer
en wel over het uitgestrekte rayon
van de Haarlemmermeer.
Het zal velen gespeten hebben dat
deze sympathieke inspecteur is ver*
trokken.
15 Juni is zijn opvolger bij de Zand'
voortse politie in dienst getreden:
Inspecteur — de naam is bijna gelijk
— C. van Buren. De heer van Buren
was, voor hij in Zandvoort kwam,
werkzaam bij de gemeentepolitie te
Utrecht.

Wie een overtuiging heeft, een vast
omlijnde en in 't hart gegrifte over*
tuiging, zal er niet zo spoedig voor
terugschrikken die overtuiging te con»
fronteren met de mening van anders*'
denkenden. Door alle eeuwen heen
zijn godsdiensten, geestelijke stromin*
gen en stelsels met elkaar in botsing
geweest. Mensen hebben hun leven
geofferd voor hun geloofsovertuiging.
De manifestaties van diepe gods*
dienstzin hebben vaak anderen ont*
roerd en bewogen tot scherpe aan*
dacht voor anderer meningen.
Wanneer God het middelpunt van
een menselijke gedachtewereld is,
wanneer erkend wordt dat God de
Schepper en Instandhouder van hè*
mei en aarde is en dat Zijn Enigst*
geboren Zoon de wereld vrijkocht uit
de slavernij van het kwade, dan kan
een dergelijke overtuiging het gehele
leven in beslag nemen en dit leven
vervullen van een heilige vreugde.
Er zijn mensen, die er een andere
mening op na houden en geheel an*
ders denken over geestelijke waarden.
Er zijn mensen, die houden dat de
mens het kernpunt is. Zij kunnen op
grond van hdn overtuiging slechts
oog hebben voor de mens en de men*
selijke geest in al zijn uitingsvormen.
Zij erkennen geen persoonlijke God,
die de wereld heeft geschapen en in*
standhoudt. Zij geloven niet in Gods
Zoon. Zij geloven in de mens en diens
goede eigenschappen.
Deze twee overtuigingen liggen on*
metelijk ver uit elkaar en toch ook
zo dicht bij elkaar! Want in beide
culmineert de drang naar het goede
en hoewel de bron, waaruit dit strc*
ven voortvloeit, verschilt, kan de
laatste overtuiging een waarachtige
levensvreugde geven.
In ieder mens leeft de gedachte
naar .geluk en deze geluksstreving
kan het leven zodanig ten goede be*
invloeden, dat het niet slechts waarde
heeft voor de mens zelf, maar even*
zeer voor de naaste. In de stuwing
naar het geluk ligt de kiem van het
volmaakte. En daarin raken de beide
overtuigingen elkaar!
Alleen al om dit raakpunt zouden
de mensen, die deze meningen koe"*
teren, elkaar moeten steunen en hel*
pen op de weg naar geluk en ni^t
schromen van elkaar te leren.
Wat enkele weken geleden in Voor*
burg is gebeurd, waar een aantal
Katholieken dwang heeft uitgeoefend
op de Vsjorburgse Courant, waardoor
de uitgever van dit blad uit lijfsbe»
houd gedwongen is geweest te belo*
ven geen publicaties en advertenties
betreffende het 'Humanistisch Ver*
bond, de vrijmetselarij, het spiritisme
en geboortebeperking meer op te ne*
men, is zonder meer beschamend.
Niet in 't minst voor de bedrijvers
,vaa d^ze dwang^, „
^^^„^.^
Momus wil nier verklaren
voor
/.over, dit niet bekend is — dat hij do
christelijke beginselen op rooms k;1*
tholieke grondslag huldigt, dat hij
geen voorstander van de door de
Voorburgse Katholieken ge\yraaktc
stromingen is, maar hij zou niet graag
zijn overtuiging op een dergelijke on»
christelijke wijze aan anderen op*
dringen.
De Voorburgse Courant is geen
rooms katholieke krant. Was zij dit
wél, dan zouden bedoelde adverten*
ties en publicaties er niet in voorko»
men. Maar zo lang deze krant haar
abonné's heeft uit diverse kampen,
zullen de lezers uit het katholieke
kamp er aan moeten wennen dat zij
wel eens een advertentie zullen tegen
komen, die hun niet bevalt. Maar •/.\\
hebben nimmer het recht, door mid*
del van broodroof hun mening door
te drijven. Hun houding devalueert
het ideaal, waarvoor zij strijden,
want er schuilt een element van
zwakte in. 't Schijnt, alsof zij bang
zijn hun overtuiging te verliezen.
Wil iemand 'trachten een ander
over te halen tot zijn overtuiging, te
„bekeren" dus, dan zal hij dit moe*
ten doen door de kracht van de over*
tuiping en zelfs door een vporbeeldi*
ge leveriswandel.
Maar dwang overtuigt nooit.
't Is spijtig dat zulke dingen ge*
beuren. Zij vertroebelen de verhou*
dingen en zij doen afbreuk aan de ge*
negenheid, die mensen voor elkaar
moesten hebben.
!Het kan geen kwaad een andere
mening te respecteren. Ten onrechte
wordt wel eens gedacht dat dit zou
betekenen: verraad aan het 'eigen
prificipe. In ons land met zijn talloze
stromingen op geestelijk terrein, moe*
ten wij ons bezinnen op dat wat ons
bindt, niet op wat ons gescheiden
houdt. De eigen overtuiging kan on*
verzwakt gehandhaafd worden, ook
wanneer -wij.eerbied hebben voor een
andere mening. Christenen moeten
dit zeer zeker kunnen, want hun
Leidsman, Christus, predikte de lief»
de en de gerechtigheid.
Wij mogen wel bedenken dat gees*
telijke vrijheid een begeerd goed is.
Ook voor de niet=Katholieken.
MOMUS.

Rondritten
vanaf Raadhuisplein
De rondritten die in de omgeving
van Haarlem worden georganiseerd
door de N.Z.H.V.M. zullen vanaf
l Juli ook in Zandvoort aanvangen.
's Morgens 10 uur en 's middags
13.30
uur zal er een bus vanaf het
Raadhuisplein vertrekken. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Touring Zand*
voort.

Geslaagd
Ankc Siderius slaagde voor het^ eind*
examen gymnasium aan het Kennc*
mer Lyceum te Bloemendaal.

„Snijen"

Jaarvergadering Z.B.B.
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Opvolgervan de inspecteur S. J. Buré
in dienst getreden

als commissaris. Dit gebeurde even*
eens met de heren H. Halderman en
G. Schrader, met dien verstande dat
laatstgenoemde het penningmeester»
schap ?al waarnemen.
In de kascommissie werden be»
noemd de heren L. H. Cohen, J. Kees*
man en R. Korver.
Als vertegenwoordiger van het
N.V.V.*t.b.c.fonds bracht de heer
Molenaar verslag uit, waardoor men
vernam dat zes aangesloten leden of
familieleden door dit fonds financieel
gesteund worden.
De heer A. Kerkman gaf een over»
zicht van de werkzaamheden als cor=
respondent van het Bureau voor Ar=
beidsrecht, terwijl de heer Duwel een
financieel verslag uitbracht van de
feestcommissie ten aanzien van het
30*jarig jubileum. Hem werd in het
^bijzonder dank gebracht voor het vele
door hem verrichte werk.
Tot slot werd langdurig gesproken
over-het oprichten van een afdeling
Zandvoort van de Textielarbeiders»
bond. Pogingen hiertoe zullen in hè!
werk gesteld worden.

Manier van vissen...
Een Britse firma heeft een
nieuwe en uniek hulpmiddel in
de handel gebracht dat henge*
laars een grotere kans geeft hun
vissen ie verschalken. De uil:
vinding, welke „Zoemende Bij"
is gedoopt, bestaat uit een
plastic beker waarin zich een
batferij en het mechanisme be:
vindt dat het geluid van zoe:
mende bijen imiteert. De groot:
vader van de fabrikant, die een
verwoed hengelaar was, placht
een aantal levende bijen in een
jampotje te doen en dit, na
deksel er te hebben opge:
schroefd, in het water te la:
ten zakken. Het zoemen van
de bijen trok de vissen blijk:
baar aan want het resultaat
was altijd goede vangsten. Het
was dit idee dat zijn kleinzoon
ertoe heeft gebracht de „Zoe:
mende Bij" ie ontwerpen.
(Ingezonden

Twee vrienden van 13 en 14 jaar wa*
ren "Woensdag op het Kerkplein aan
het fietsen (op school noemden we
dat vroeger: snijen) met het voor de
hand liggende gevolg, dat een voor*
wiel in een achterwiel bleef haken.
De „aangevallene"' werd kwaad en
sloeg zijn vriend de bril van de neus
,De ouders van de „aanvaller" ver*
klaarden zich echter bereid om de
schade te vergoeden.

Hond contra bromfiets
Een hond liep in de Haltestraat te*
gen een rijdende bromfiets op met
het gevolg, dat de bestuurder kwam
'te vallen. Een vernielde pantalon en
schaafwonden aan zijn handen waren
zijn deel. Een onderzoek naar dc.
eigenaar van de onbekende hond
wordt ingesteld.

Dinsdag werd aan de politie mede*
gedeeld dat twee onbekende perso*
nen ijzeren palen uit de zuidelijke
duinen groeven. De jeugdige knapen
werden aangehouden, doch verklaar*
den zich bereid ,de palen weer te
plaatsen, hetgeen" werd goedgevon*
den.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië en Ned. Nw. Guinea:
m.s. „\VilIem Ruys" (22 Juni).
Ned. A'ntillen: m.s. „Oberon"
(22 Juni).
Suriname: m.s. „Nestor" (24 Juni).
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Arundel Castle" (21 Juni).
Canada: s.s. „Zuiderkruis" (20 Juni),
m.s. „Noordam" (25 Juni).
Zuid Amerika: m.s. „Brasil Star"
(29 Juni).
Brazilië: m.s. „Gooiland" (22 Juni).
Australië: via Engeland (21 Juni).
Nw. Zeeland: via Engeland (21 Juni).
mededeling)

Voor huidgezondheid steeds PUROL!

De avontuuriifko reis

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 19 Juni 8 uur: film „Anna".
Zaterdag 20 Juni 8 uur; idem.
Zondagmiddag 21 Juni 2.30 uur: film
„Dilligence oorlog".
Zondag 21 Juni 8 uur: film „Anna".
Maandag. 22 Juni 8 uur; idem.
Dinsdag 23 Juni 8 uur; film „Jong,
knap en rijk".
Woensdag 24 Juni 8 uur: idem.
Donderdag 25 Juni 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkesl
Charles Prouchc met zang van
Gerty 'Brant. Cabaretprogramma:
Duo Josef Bareski, Emelita Mon*
treal, José Adrienne, Speedy Lar*
'king.

Overtuiging zonder angst

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van

de

83. Mol, die de kordate houding van de vliegers
respecteerde, raadde 'hen aan, hun gevangene in de
mand te leggen en naar do feeënkoningin terug te
brengen. Die zou graag een beloning voor 'het terug»
brengen van de ontsnapte booswicht en ook de
vracht betalen, die 'Manuelf noch Raratsus nu van
plan waren te voldoen.

ZANDVOORTSE
COURANT
84. De Gcbr. Reiger begrepen, dat dit verstandige
taal was, maakten nogmaals verontschuldiging en
begonnen hun gehavend vliegtuig te herstellen waar»
in de gebonden Raaf teruggebracht moest worden.

Want:
Wie niet adverteert
wordt vergeten!

' NOG SLECHTS KORTE TIJD"

ZONDAGSDIENST
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op*
geheven.

WOLLEN DEKENS
STOMEN

volgens de originele Leidse methode
1 DEKEN
( 1,50
2 DEKENS in l zending 'f 2,50
3 DEKENS of meerdere
per stuk il ƒ l,—
alles in één zending
REGENJASSEN incl. W.P.
nog slechts enige weken
van ƒ 5,25 voor ƒ 3,65
Stoomgoed binnen 3 dagen gereed
Cliem. Wasserij en Ververij

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 21 Juni
• 10 uur: Dr M. v. d. Voet, pred. te
Schoten (Haarlem*N.).
7 uur: Ds C. de Ru. .Teugddicnst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 21 Juni
10.30 uur: J. Mazurcl, theol. cand.
van Haarlem.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 21 Juni
10 uur: Ds T. Spilker van Benne*
broek.
5 uur: Ds A. de Ruiter.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 23 Juni
''
S uur: Samenkomst in de Nieuwe
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.
Spr.: J. W. van Zeijl.
Zondag 21 Juni 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 298 meter) door de heer
J. G. Eekman van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Het zomer*
werk van het Hum. Verbond".

Wed. LOOS & Zoon

Achterweg 5
Petroleum, klompen, klompsokken, schoonmaakartikelen

In Zandvoort laat men

Wasserij

KEYSER
GR. KROCHT 27 * Telef. 2653

Zaterdag
EXTRA RECLAME

SLAGER G AU S

Telefoon 2919
(naast de Twentse Bank)

Stomen

Verven

Vader heeft het verdiend/
Geef hem daarom een practisch geschenk
EEN OVERWELDIGENDE
KEUZE {N:
HERENDASSEN, geheel nieuwe dessins en kleuren .. vanaf 1.50

HEREN OVERHEMDEN
Een prachtige Popelin met moderne boord in diverse kleuren 11.95

WEEK-END SHIRTS
in nieuwe tinten, open en gesloten te dragen
11.50
„SWAN" «ERENZAKDOEKEN, verpakt in doosjes .. vanaf 0.95
HEREN'ZAKDOEKEN ....'.
0.39
Anklets, Sokken, Bretels, Sokken houders, Sweaters, Shorts,
Badbroekjes.
„TWEKA" POLO .HEMDEN met ritssluiting
3.95
„STURKA" «EREN SHORTS, vlot model, ideale pasvorm .. 9.Z5
Een keuze uit honderden artikelen.
Textiel- en Confectie Magazijn

HALTESTRAAT 40 TEL. 2087
't Grootst gesorteerde magazijn in Dames en Kinderconfectie,
Lingerie, Kousen, Strand: en Badkleding.
EENS KLANT.... BLIJFT KLANT

'iets bijzonders!!
Wij brengen U een pracht sortering
in:
LIKEURFLESJES, gevuld met de
fijnste likeur.. v.a. ƒ 1,25 per doos
DOZEN KERSEN'BONBONS
vanaf ƒ 1,25
RUMBONEN gevuld met echte
rum
v.a. ƒ 0,65 per doos
Speciaal adres voor

VOOR VADER:

'n Kerko
doublé front
Shirt f 12.99

Ahth. Bakels
Telef. 2513

Kerkstraat 29=31

Alle Verkade Artikelen
Steeds voorradig
ZOUTE PINDA'S - NIBB=ITS 'BOUILLON BOLLETJES (iets bij»
zonders) —KAASKOEKJES ROOM'BOTER ZOUTE KOEKJES
Ook alles voor Diabetici
Chocolaterie

M. C. van Nol
KERKSTRAAT 34 - Telefoon 2364

Off. Dealer

WONINGRUIL
ZwanenburgtZandvoort
VRIJ HUIS, hev. ben. 2 k.
m. keuk, <bov. 3 si.k.; voor*
en achtertuin, stenen schuur
huur ƒ 7,- per week. Br. nr.
4709 bur. Zandv. Crt. Ach*
terwcg l
WONINGRUIL
A mslerdanvZandvoort.
Aangeb. mooie flat in N w.*
Zuid, bcv. 5 k., xolderk., zol*
der, keuk., 'badk., w.c., wa*
randa 9 m. lang op het Zu\;
den. Gevraagd flink huis,te
Zandvoort. Br. onder no.
4701 bureau Zandv. Crt.
Te koop:
170 BASALTINETEGELS.
Burgem. Engelbertsstraat 54
(achter).
Gevr. WERKSTER
voor 2 halve of l hele dag
per week. Br. ond. no. 4702
bureau Zandv. Courant.
Jonge man, 17 j., 3 j. H.B.S..
zoekt

Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Vi;i Zecweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

•l

Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij n.v.
Met ingang van Woensdag l Juli 1953 zullen de populaire

RONDRITTEN
met on/e comfortabele toerhussen in de schitte»
rende omgeving van Haarlem,

ook aanvangen te Zandvoort.
Vertrek Raadhuisplein 10.00 en 13.30 uur.
Duur van de rit pi. m. 3 uur.
Prijs f 2,50, kind. t.m 9 jaar f 1,25.

l

seizoenwerk

MEULMAN

Vader
lust op z'n tijd ook wel eens

VOLKSWAGEN
KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V.

Kerkstraat 14 * Telefoon 2102
250 gr. Echte Geld. gek. worst 75 et
LUNCHPAKKET (bij vlees)
100 gr. gebr. Rosbief en
i
100 gr. Boterhamworst of
, 85 Ct
100 gr. Thüringer worst
)
250 gr. Dik Niervet en
500 gr. Gehakt h.o.h. SAMEN S 1,95
100 gr. Poulet
ƒ 0,35
500 gr. doorr. Varkenslapjes .. ƒ 1,35
100 gr. Originele fijn gekruide
Saucijsjcs ƒ 0,39
100 gr. Blinde Vinken
ƒ 0,45
Biefstuk Tartare, per stuk .. ƒ 0,40 Langestraat, Paramaribostr.
500 gr. Schoudercarbonade .. ƒ 1,75 156, A'dam. Tel. 123230.
Alleen Slagerij van Z»2 uur gesloten. Te koop: zw. eiken SLAAP*
KAMER AMEUBL., lits*ju*
mcaux, nachtk.^ toilettafcl,
l deurige spiegelk. (ovaal),
ADVERTEERT in de
tafeltje, 2 stoelen, bijbeh.ZANDVOORTSE COURANT gordijnen en sprei, ƒ 300,—.
Bloemendaalsew. 194, Over»
veen, tclef. 23615.
Ter overn. gevr. ZAAK, on»
versch. wat, moet bijverd.
zijn. Br. met prijsopg. en
wassen bij
waar gelegen, .event. m. of z.
woning, ond. no. 4703 Z.Crt.

Grote Krocht 14

Wassen

O

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

DRUKWERK
Telefoon 2135 Achterweg l

Gevr. TRAPAUTO voor
jongen 5 j. Mevr. Kalkoene,
Thorbeckestraat 35.
Gevraagd: v. meisje 15 j.
v. 25 Juli=8 Aug. PENSION
in rustig ge/in. Boutclje,
Eemnesserwcg 235, Hilver*
sum, telef. 5057.

Maarten /ij n uitsluitend verkrijgbaar tot uiterlijk een uur vóór aanvang
van de rit bij de Stichting Touring Zandvoort, kantoor Raadhuisplein 22,
tcletoon 2262.

Garage en Taxibedrijf
DE TOL, telefoon 2332
Gr. Krocht 18
De Goedk. Amsterdammer

Ook voor

BROSSOIS
Grote Krocht

Loopjongen gevraagd,

PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN B O R K U M
NU: Dr Gerkestraat 21
Telef. 2812
Jarenlange ervaring!

ZATERDAG als reclame
Gevraagd:
halfwas 'BROODBAKKER. ca. 15 a 16 jaar, voor het wegbrengen van bestellingen.
Aanm. Gebr. Houtman,
Groentenhandel C. VAN ROON,
70 et per 250 gram
Kerkstraat 15, Zandvoort.
Stationsstraat 6.
Fa van Staveren
Gevraagd NETTE 'WERK»
STER voor Vrijdags, beslist
Zeestraat 48 Tel. 2684
v.g.g.v.. BersoonL.aanm. J>ij
Mevr. KeursKoopmans,
Zandvoortselaan 41.
Woninginrichting
Annex Cabaret „EXTASE"
Te koop gevr. lange LEREN
L. Balledux & Zonen
HERENJAS. Br. m. prijs»
Haltestraat 27 telefoon 2596
DAGELIJKS ORKEST
op g. no. 4704 bur. v.d. blad.
Grote sortering
TE KOOP: lits jumeaux,
BALATUM en
spiralen en kapokfoedden en
COCOSLOPERS
een tafel. Br. onder no. 4705
met zang van Gerty Brant
bureau Zandv. Courant.
*
Voor 2c helft v. Juli HUIS»
WOLLEN DEKENS
Programma voor de komende week
JE of ged. v. huis voor 4
Verkoop wollen dekens
pers. gevr. Br. m. prijsopg.
Duo Josef Bareski
(iets vuil), speciaal voor
no. 4708 bureau Zandv. Crt.
inrichtingen, hotels, pen»
Comic dance^act
NET DAGMEISJE gevr. v.
sions, van ƒ 28,— voor
Emelita
Montreal
8.30» 5 u. Spechtlaan 9, Aer*
ƒ 17,50, ook goedkopere
Djnse Espagnole
denhout. Tel. K 2500 * 27467
soorten, slechts ƒ 15,90.
José Adrienne
Bezoekt onze toonka»
Te koop weg. vertrek: EEN
mers.
Fantaisistc
HUIS, gel. 'bij de Zd. Boul.,
TAPIJTHANDEL
Speedy Larking
C.V., garage, ben. 2 k., keu»
„MARO" N.V.
Musical humoresque
Jansstraat 85, bij Grote
ken, bpv. 3 k., bad en zold.
Markt, Haarlem.
Dadelijk te betrekken.
Te koop zeer soliede geb.
HUIS, Ie stand. Ben. sous» GEVR. KLEIN HUISJE te F. C. HEEMEIJER
WA AR DE B ON
tcrr., parterre, 2 k. en keuk., Zandvoort.
hov. 3 k. en bad, gr. zolder. AANGEB. te A'danuZuid: Uw adres voor Behang- (tegen inl. tot l Sept.) een
BENEDENHUIS
bev.
twee
en stoffeerwerk natuurspermanent van ƒ 6,=
Grote hypotheek beschikb.
<amcrs, hall, keuken, tuin. Van Ostadestraat 7 a
Sept. te aanvaarden.
voor ƒ 3,=. Compl. m. gar.
Br.
no.
4710
bur.
Zandv.
Crt
Makelaar W. PAAP
MAISON MODERN, Zee=
Achterweg
l
Kostverl.str. 1. Tel. 2965.
dijk 121, A'dam. Tel. 47671
AANGEB. te Zandvoort V O O R V A D E R :
MOTORBAKFIETS in pr. HUIS, 5 k., keuk., zeer lage Enorme sortering
staat te koop aangeb. Merk buur, goede stand; of VRIJ
Zomer- cocktailRO OKARTIKELEN
Gazelle. C. A. Polak, Halte» HUIS te Haarlem.
en avondjaponnen
straat 17. Telef. 2130.
GEVR. ruimere WONING Sigaren magazijn
m.
kamers
ensuite
te
Zand'
Tevens bruidstoiletten naar
Net dienstmeisje (20 jaar),
QROMMEL
Br. ond. nr. 4711 bur.
maat gemaakt door gedipl.
P.G., zoekt dito LEUKE voort.
Haltcstraat 9 Telef. 2151 ervaren coupeuse met tro=
VRIENDIN. Br. no. 4707 Zandv.Crt Achterweg l
penervaring.
bureau Zandv. Courant.
Mevr. I. de Nijs, Emmaw. S
B.z.a. VROUW v. d. huis»
Telefoon 3095
houding v. 8.30»12 u., ƒ 3,=
p. ochtend. Br. ond. no. 4706
bureau Zandv. Crt.

Koggetjes

HOTEL BDUWES

Charles Prouché

Verkopin
wegens sterfgeval
De Gerechtsdeurwaarders
P. VAN DEN STEENHO»
VEN en K. C. VAN DER
MIJE Pzn, zullen op Maan:
dag, 22 Juni 1953 des mid»
dags te twee uur, publiek
verkopen de meubilaire goes
deren (w.o. piano, diverse
bedden etc.) aanwezig in het
perceel Nassauplein No. 5
te Zandvoort,
De goederen zijn te bezich»
tigen Maandag, 22 Juni 1953
van 10—12 uur.

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat het daarom bij ons inbinden.

Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT
V
j
Bakkerij Houtman

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l

Telefoon 2135
*
Kerkstraat 15, Zandvoort

1

1

, f

Stoomwas

Zandvoort

•lijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pjjnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

j. H, G. WEENINK

de

Wegens groot succes handhas
ven wij onze

reclame-aanbieding
van JAEGERWOL

ff •

DE PIJNLIJKE WAARHEID
Kinderen hebben de verschrikkelijke
Een elegante (lattee uil witlinnen
gewoonte om hun ouders zo nu en
Per hol van'50 gr
ƒ 0,85
dan wat je noemt voor schut te zet»
(Breit enorm uit).
ten.
ALLEEN ZATERDAG:
met bruin, groen of blauw leder
Uitgehreide sortering in kant'
Dan worden we kwaad. En -waarom
Heerlijke
wol, jumpenvol, sporlwol, sofr=
eigenlijk. Meestal immers bestaat hun
kemvol, babywol en Smyrna;
ondeugd hierin dat ze op een zeker
gecombineerd
wol.
ogenblik precies doen of zeggen wat
Interlock jongens en
van 70 voor 60 et p. 250 gr. ze denken. Dat schept vaak pijnlijke
meisjes sweaters .. v.a. Ij68
situaties, die we het kind kwalijk ne=
Neemt proef met onxe
men, omdat het juist datgene ont»
Geruite jongensblouscs,
lange en korte mouw, v.a. Zj65
Cano's, cakes, pensé's hult wat we zelf denken.
Voor mijn huis waren twee straten»
Interlock damesjumpeis
en gevulde koeken
makers bezig. Een van hen kon zich
v.a. 3j65
nou niet moeders=mooiste noemen.
Angoravestcn, elegant
Hij was minstens twee meter lang,
en warm
18,95
Scboolpleln 4 - Telef. 2467 broodmager en had een enorm zijde»
Links geweven kousen.. Ij98
lings afgeplat hoofd. Kortom hij
maakte de indruk in zijn jeugd on»
Nylonkouscn
v.a. 2,65
mod. 62
der een wals.gekomen te zijn en er
Voor VADERDAG
wonder boven wonder het leven te
Een
charmant
zomerschoenfie
en
SLAGRO
OM-IJS
hebben afgebracht.
een grote collectie
ƒ 1,80 per liter Ik zei het mijn zoontje: vraag of
SOKKEN, DASSEN,
daarom:
die meneren nog een kopje koffie
SCHEP=IJS.... VERS IJS lusten!
en OVERHEMDEN
En wat antwoordde mijn lieve
n tv aontei'scltocnt/c
IJ SB A R POLAK kleine met luide stem: Die gewone
Filialen tJ in geheel Nederland
wil nog wel mam, maar die lange
Haltestraat 42
platte meneer wil geen koffie meer!
Haltestraat 12 A - Tel. 2099
]Oh, soms moesten er verdwijnlui»
GEMEENTE ZANDVOORT
ken'zijn om plotseling in te kunnen
WONINGBOUW VERENIGING
verzinken!
Gevraagd per 2 September 1953,
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
Als ik er over nadenk moeten mijn
ouders in mijn jeugd beslist ook lui»
Voor leden van de vereniging komt beschikbaar de
ken te kort gekomen zijn.
woning
aan de gemeentelijke Kleuterschool. Ik herinner me dat ik in het voor»
tuintje speelde. Het was zomer. Elke
Beloning ƒ 10, — per week. Leeftijd niet beneden 15 jr. ochtend passeerde een vriendelijke
voor
vóór oude heer, die me steevast een lieve
Sollicitaties
(ongezegeld)
aan
de
Burgemeester
rluurprijs ƒ 5,20, alle kosten inbegrepen. Schriftelijke op=
l Juli a.s.
blik toezond en dan dag zusje! zei.
gaven vóór Dinsdag a.s. 7 uur bij de secretaris Dr C. A.
Op een dag maakte hij een praatje:
Gerkestraat 22.
.en zusje hoe oud ben jij? En ik: drie
D. v. DIJK.
jaar meneer! Toen hij: en wanneer
FONGERS RIJWIEL .... ƒ138,en Schoonmaakartikelen
word je vier? Zonder blikken of blo»
LOCOMOTIEF RIJWIEL ƒ 136,75
zen zei ik: morgen meneer!
SIMPLEX RIJWIEL .... ƒ 140,Jan Snijerplein — Telefoon 2055
De volgende ochtend kwam de
RUDGE
RIJWIEL
ƒ
248,80
Ook Zaterdags geopend.
lieve oude man mijn moeder verras»
sen met een blik toffee's van vijf
pond voor de jarige kleine.
Met het schaamrood op haar ka»
De Goedkope Amsterdammer
ken moest mijn moeder bekennen dat
Brillenspecialist
mijn verjaardag op Nieuwjaarsdag
Burgemeester en Wethouders der gemeente Zand=
Grote Krocht 5:7 - Telefoon 2974
voort verzoeken degenen, die hun kind(eren), met
viel. Vanaf die dag moest ik in de
ingang van de cursus 1953/1954 op de openbare
achtertuin spelen.
kleuterschool geplaatst wensen te zien, hiervan,
Ook weet ik dat ik eens, toen de
voor een
voorzover zulks nog niet is geschied, aangifte te
badgasten een autotochtje wilden
gaan maken, mij al in de wagen had
doen bij Mejuffrouw G. van den 'Berg, hoofd de=
GOEDE BRIL
zer school, in de week van 22 t/m 27 Juni a.s. in
geïnstalleerd voor' zij ingestapt wa»
THEATER
„MONOPOLE"
Maar ook voor de
ren. Ongeïnviteerd natuurlijk, maar
het schoolgebouw aan de Herenstraat, tussen 13.30
ze waren te perplex om me er uit te
en 15.30 tiur met uitzondering van Woensdags
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper c Telefoon 2550
goede zonnebril
sturen.
en Zaterdagmiddag.
In de tram lanceerde 'ik nog eens
Haltestraat 58 - Telef. 2174
VANAF VRIJDAG 19 JUNI tot en met
een bijzonder laakbare krachtterm en
MAANDAG 22 JUNI, & uur
op een verontwaardigd foei! van een
tante zei ik: nou, vader zegt het ook
Grote collectie GESCHENKEN
altijd. ,
Ja, ik moet een bijzonder nestig
kind geweest zijn, een wanhoop voor
Boek» en Kantoorboekhandel
mijn ouders. Ik troost me met de ge»
dachte cfat die het weer voor hun
'n altijd welkom geschenk
ouders geweest zijn en zo voort tot
PRUITSCHAALTJES en =MANDEN HALTESTRAAT 12 - Telef. 2686
aan Eva toe. Ha, Eva, gelukkig weer
in diverse prijzen bij
een vrouw als oorzaak van een
kwaad.
Was ze maar nooit aan die appel
begonnen.
Kerkstraat 35 - Telefoon 2452
•Haar schuld dat ik nou met drie
Zaterdags VERSE CIIAMP1ONS
enfants terribles zit opgescheept!
NEEL.

Allerhande

Fa, A, v.d, Mije & Zonen

„De Wolfoaal"

H,!

VERVO

een volontair

Van Lennepweg 13

Verf, Glas, Behang

Hangifte leerlingen
Openbare
KLEUTERSCHOOL

Henk Schuilenburg -

LOOMAN

t
K i 'Si
'i i
i i

Ook VADER
houdt van fruit!

voor VADER!
F. VAN HERWÏJNEN

KEMP'S FRUITHANDEL IN ÉÉN MAAND

UW RIJBEWIJS A

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHELDERSBEDRIJF

Fa J. v, d. BOS & Zonen
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

A M ^Uf «•

Woensdag 10 Juni, de uitgaansdag
van Z.Z.Z., vertrokken 4 grote bus=
sen met ruim 200 kinderen en 18 leid»
sters en leiders naar Schiphol, waar
een rondgang werd gemaakt. Het
was juist erg druk op de luchthaven,
zodat er veel te genieten viel. Men
reed daarna naar de speeltuin Anna's
Hoeve in Hilversum. De terugtocht
ging via Loosdrecht, Vinkeveen. Om
8 uur was het gezelschap uiterst vol»
daan in Zandvoort terug.

O. S. S.
l

.

A f d. handbal
K.V.A. UO.S.S. l 2»7.
In een spannend duel heeft O.S.S. l
nijn eerste strandwedstrijd gewonnen
va« K.V.A. 1. Dat zijn onze handbal»
vrienden op het strand. Hierbij heeft
O.S.S. l enige nieuwe spelers getest,
welke goed voldaan hebben. Waar»
schijnlijk zal Woensdag 24 Juni een
wedstrijd gespeeld worden tegen
K.V.S.
Zaterdagmiddag speelt O.S.S. l
tegen C.I.O.S., een team van de
sportschool te Overveen. Met be=
langstelling vraagt men zich af of
tegen dit team een overwinning kan
worden geboekt, waartoe de O.S.S.=
kampioensploeg wel bijna verplicht

Vijfkamp
A.s. Maandag neemt een viertal lei
den van de Zandvoortse politie deel
aan een vijfkump te Bloemendaal.
Het programma vermeldt: schieten,
25 meter zwemmen en pppduiken, 100
meter hardlopen, verspringen en hin=
clernisbaan.

iVrt „Bittere Ryst
thans:

Autorijschool K. Offenberg
Telefoon 20085, 'Haarlem

Strand
berijdbaar
10.34 17.30 23.05 6.~ 14.30=21.00
11.41 18.30 -.
.- 15.30»22.00
0.10 7.- 12.41 19.30 4.00» 10.30
1.03 8.- 13.33 20.30 5.00=11.30
1.52 9.- 14.21 21.30 6.00=12.30
2.34 9.30 15.04 22.- 6.30=13.00
3.19 10.30 15.48 22.30 7.30=13.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCr.n

Een nuttig geschenk voor Vader
Weckendshirts, khaki=overhemden, stropdassen,
khakipantalons, spijkerbroeken, shorts, zwem»
broeken, sweaters, sokken, anklets, windjacks,
sandalen, tennisschoenen, sportriemcn, actetassen,
portcmonnaies, portefeuilles, koffers in alle maten

BURGERLIJKE STAND
12—18 Juni 1953.
Geboren: Anna Maria, dochter van
C. J. van'Staveren en A. M. Dors»
man; Anna Christina, dochter van
W. van Koningsbruggen en A. Bos;
Albertus Johannes, zoon van W. A.
van der Moolen en J. E. de Muinck.
Ondertrouwd: :H. Wardenier en G.
Flietstra.
Getrouwd: J. Bijl en I. M. C. Moes;
W. van Nassauw en L. de 'Boer.
Overleden: K. Schuiten, oud 75 jaar,
weduwe van J. Molenaar.

Sporthuis
„Zandvoort"
Haltestraat 35 - Telefoon 2131
Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoorfse
Courant
•
•
•
•

Verschijnt 2 K per week
Dus actueel
Objectief=critisch
Vaste medewerkers

Wordt gelexen door het groot»
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneer U dan NU!
De Zandvoortse Courant,
Achterweg l = telef. 2135

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons'Huis, Dorpsplein, Tel. 2374
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

REGIE:

Belangrijke

^•i
Toegang 14 jaar.
VANAF DINSDAG 23 JUNI tot en met
DONDERDAG 25 JUNI, 8 uur
alles wat een vrolijke Operette nodig heeft:
Kleur = Muziek t Zang en Dans. Danielle Darrieux,
Jane Po\vell en Wendell Corey in

Jong, knap en rijk
Een vlotte musical.

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262

Toegang alle leeftijden.

2887

ZONDAGMIDDAG 21 JUNI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U een
prachtige cowboy=film. Hopalong Cassidy in

2560
2135

Dilligence oorlog

2424

Toegang alle leeftijden.

2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserü „Hollandia", •
ftjnstrqkerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gert en bachs Drukker}], Achterweg l
Autobedrijven „Rtnko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Jou. Stitsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Wtfnhandel Lefferts, Zeestr. 44
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Bekendmaking Grondwetsherziening
in de Raadzaal
Maandagmorgen 22 Juni 1953 werd
om half 11 ten Raadhuize de laatste
wijziging van de Grondwet bekend
gemaakt.
Daar de hoogste klasse van de
U.L.O.=school onder leiding van de
heer A. v. d. Waals op de publieke
tribune aanwezig was, om de offiei»
elc afkondiging hiervan bij te wonen,
zal het voor de jongelui in eerste in*
stantie wel een teleurstelling geweest
zijn, dat de burgemeester niet aan»
wezig was, maar zich liet vertegen*
woordigcii door de gemecntesecreta»
ris de he*ér W. M. B. Bosman.
De heer Bosman, die uit hoofde
van zijn functie wel altijd in de raad»
zaal aanwezig is, maar er nooit het
woord voert, kweet zich in deze uit»
zonderingspositie op een bijzonder
aardige wijze van zijn taak.
Om het de jonge luisteraars duide»
lijk te maken, waarover het ging, liet
hij aan de eigenlijke bekendmaking

Oefentocht
van de reddingboot
Zaterdagmiddag was de bemanning
van de reddingboot „C. A. A. Dudok
de Wit" opgeroepen voor de gebrul»
kclijke oefcntocht. Dit tochtje ging
direct door naar Umuiden, omdat de
boot voor een reparatie aan de neus
naar Amsterdam overgebracht moest
worden. Van Umuiden keerde de be»
manning per trein huiswaarts.
De schade aan de neus had de boot
opgelopen tijdens het reddingswerk
in de Zeeuwse wateren, enkele dagen
na de stormvloed van l Februari j.l.
Over enkele weken hoopt men de
Dudok weer in Zandvoort terug te
hebben. Zo nodig valt de „Nceltje
Jacoba" in.

een kleine voorbeschouwing vooral
gaan, vertelde hoe op dit tijdstip in
alle gemeenten in Nederland, bene»
vcns Suriname, de Ned. Antillen en
Nieuw Guinea overal dezelfde afkon»
diging geschiedt, hoe van de acht
wetsontwerpen er zeven door een van
heide Kamers waren afgekeurd, zodat
tenslotte dit laatste ontwerp, de Bui»
tcnlandse Betrekkingen betreffende. 1 ,
overbleef.
•Hij legde er de nadruk op dat wij»
Icn minister van Maarseveen deze
wetsontwerpen had ontworpen en hoc
na diens dood de minister van Bin»
nenlandse Zaken, minister Beel, het
werk had voltooid.
„Dit is", aldus de heer Bosman,
„een zeer belangrijke wet, kenmer»
kend voor de tijd waarin wij leven".
Hierna had de eigenlijke afkondi»
Gevaarlijk goed
ging plaats.
Van de raadsleden was alleen de
heer M. \Vcber aanwezig.
Vrijdag werden op het strand ter
hoogte van „Riche" weer enige gra»
naten gevonden, dik onder het roest.
De mijnopruimingsdienst heeft dit
gevaarlijk materiaal onschadelijk ge»
maakt.
Kinderspeeltuinvereniging „Kindervreugd" vierde

„VADER KLAREN-DAG"
Zondag, 21 Juni om twee uur werd
op het terrein van de Kinderspeel»
turnvereniging aan de Noorderduin»
weg een feest georganiseerd ter ere
van „Vader Klaren", de stichter der
Speeltuinverenigingen.
Op deze fcestmiddag was gerekend
op 250 kinderen, maar het mooie
weer, hoe belangrijk overigens voor
Zandvoort, was er de oorzaak van,
dat ongeveer 200 deelnemertjes wa»
ren verschenen.
Als eerste nummer stond oj> het
programma een ballonwedstrijd zoals
we die hier onder" auspiciën van
„Touring Zandvoort" wel meer ge»
had hebben.
iZoals altijd waren er ook nu weer
een paar haastig gebakerde ballon»
nen, die te vroeg ontsnapten en moest
bij sommige kleintjes de leiding ai
zijn overredingskracht aanwenden,
voordat zij, zij het ook node, van
deze prachtig rood en geel gekleurde
speeldingen afstand wilden doen.
Nog lange tijd bleven de vreemde
vogels zichtbaar tegen de strak»
blauwe zomerlucht.
Na dit nummer, waaraan enige
prijzen zijn verbonden, werd de rest
van de middag gevuld met spel en
sport en nadat de kinderen op een
ijsje' waren getracteerd, keerden al»
len voldaan huiswaarts.
Voor de oppervlakkige toeschou»
wer lijkt het, of alles uitstekend in
orde is, daar in die speeltuinvereni»
ging, maar toch klopt er iets niet.
En dat „iets", dat zijn de meeste
ouders van de jeugdige leden.
Op een enkele gunstige uitzonde»
ring na, heb'ben de ouders niet de
minste interesse, voor wat er daar
met hun kroost gebeurt. Ook op deze
middag waren er maar weinigen, die
zich eens de moeite getroostten, een
kijkje te gaan nemen op de Noorder»
duinweg.
En dat klopt toch eigenlijk niet,
want ook die speeltuinperiode is een
schakel in de opvoeding van het kind.
•Het is niet zó, dat het bestuur en de

Weer een fiets gestolen
bij het tentenkamp
Bij de politie werd wederom aangifte
gedaan van diefstal van een heren»
rijwiel van het kampeerterrein van
K.V.S. Het rijwiel was met ketting
en slot afgesloten.

Jacht was niet
in moeilijkheden
Vele be%yoners aan de Boulevards
woonachtig, maakten zich Zondag»
avond ongerust over een jacht, dat
zich ongeveer 4 km uit de kust in
moeilijkheden zou bevinden, daar
men steeds maar groene signalen zag.
Dit gebeurde juist nadat een stevige
windvlaag alles had doen opwaaien
en derhalve ook de zee 'in beroering
had gebracht. Men heeft het stuur»
boordlicht (groen), dat natuurlijk op
de golven heen en weer ging, voor
een noodsignaal aangezien.

Ie Coloradokever van 't jaar
Maandagmiddag werd op het strand
voor de eerste maal dit jaar een Co»
loradokever aangetroffen.

leiders(sters) zich toch zo graag in
hun vrije tijd eens met een groepje
kinderen willen bemoeien, nee het is
zó, dat deze mensen zich heel wat
moeite getroosten in het belang van
het Kind.
En dat ze daarbij in vele gevallen
zo weinig medewerking ondervinden
van de ouders, is toch wel heel jam»
me r.
Naar wij vernamen heeft de col»
lecte voor de Speeltuinvereniging die
Zaterdag j.l. werd ^gehouden, in to»
taal ƒ 157,— opgebracht, wat (de bad»
gasten buiten beschouwing gelaten)
hoofdelijk omgeslagjen op ongeveer
anderhalve cent perijnvvpner komt.

Nachtelijk festijn
Het was al gedurende de gehele nacht
van Zaterdag op Zondag in een café
vrolijk en zeer luidruchtig toegegaan,
zo zelfs dat van de omwonenden
niemand een oog dicht deed. Het ru»
moer na;m nog meer toe toen de
vreemdelingen — Duitsers! — op
straat verder hun heil moesten zoc»
ken. Men had echter een tent bij
zich, die rustig nabij de Sinfina aan
de Dr Smitstraat werd opgesteld.
Men verhuisde naar binnen en het
feest werd voortgezet onder vrolijke
accordconmuziek. De omwonenden
waarschuwden de politie, die tegen 5
uur de rust in deze omgeving bracht.
De vreemdelingen mochten op deze
ongewone plek echter blijven kam»
-peren^1-—

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

WEINIG ENTHOUSIASME
in „Sportweek-end"
Vrijdag naar 't ons voorkwam, betere licha»
Het loffelijk streven van het Sport»
wcck»comité om — ondanks de vele
moeilijkheden op financieel gebied —
toch nog een reeks sportevenementen
tijdens het week«einde te organiseren
in plaats van de gebruikelijke sport»
weck, heeft niet aan zijn doel beant»
woord.
Ten eerste was de publieke belang»
stelling uiterst gering, vooral Vrijdag
en (en tweede klopte de organisatie
hier en daar niet bijster goed. Het ge»
heel maakte een rommelige» en nogal
onverzorgde indruk. Bovendien waren
de weersomstandigheden Vrijdag»
avond ook niet de ideaalste. Tegen
/even uur begon 't te motregenen en
dat weerhield de spelers van de beide
rugbysvijfticntaUen, die „het spits
moesten afbijten", waarschijnlijk om
het veld op tijd te betreden.
Zonder enige woorden van welkom
aan de beide clubs en zonder inlei»
ding begon toen de rugbywedstrijd
tussen Rugbycliib Nijenroae en de
Deljtse Studenten.
Aangekondigd was dat deze wed»
strijd van een gesproken commcn»
taar zou worden voorzien, maar op 't
laatste ogenblik bleek de geluidsin»
stallatic defect te zijn en verliep de
wedstrijd (2 x 35 min.) /onder toe»
lichting en onder de ogen van een
publiek, dat niet al te talrijk — doch
kennelijk geïnteresseerd was. Daarom
was 't jammer dat de heren organisa»
toren eerst tegen kwart over /even
de microfoon»euvelcn ontdekten. Maar
toen was 't te laat.
De opzet, deze wedstrijd toe te
lichten was goed, want de rugbysport
is nog maar weinig bekend in Neder»
land en het gebeurt maar zelden dat
een demonstratie als deze in Zand»
voort gegeven wordt.
Aanvankelijk leken beide partijen
goed tegen elkaar opgewassen te zijn,
doch na een kwartier kwam de,

Paniek
Als mijnheer Tates er bij was ge»
weest, had»ie zich groen geërgerd, 't
Was weer raak, hoor. Op een gege»
ven ogenblik stonden de motorvehi»
kcls van ons arme Nederland weer
bumper aan bumper langs de Paulus
Loot. U weet, hoe dat gaat. Aan het
strand en in de zee was de toestand
onbeschrijfelijk. De speciale verkeers»
brigade van de vloedlijn had handen
vol werk. Maar deze keer was 't bij»
zonder onaangenaam voor de strand»
cavalerie. Er was maar één politie»
ruiter, die uiteraard niets kon uit»
richten tegen de twee millioen over»
treders van de huidige bepalingen.
De volkswil had zich krachtig gema»
nifestcerd. Het Strandschap leed een
morele nederlaag.
Vervelend, dat een mens altijd zo
moet afdwalen. Ik had 't over de
toestand, die mijnheer Tates zo gru»
welijk zou ergeren, als hij er bij te»
genwoordig was geweest, 't Is duide»
lijk, nietwaar? De Zuid=boulevard
«ing weer afgesloten worden. De zaak
was vol. 't Was al begonnen in de
vroege morgenuren. Uit de onafge»
brokcn rij doken op verschillende
plaatsen keer op keer auto's op zij
om aan de kant te gaan staan.
Er ging een telefoontje naar het
politiebureau, naar de Russische arn»
bassacle (waarom eigenlijk, weet ik
niet) en naar Gedeputeerde Staten
van Noordholland. De boulevards
waren weer taboe voor rijdend ver»
keer.
Van de Hogeweg kwam een Volks»
wagen aan gezeuld
Thorbecke»
straat en met een stiercngang Paulus
Loot op.
iHo! Een goed geconserveerde agent
met een witte pet hield de Volkswa»
gen tegen en zei:
„Als ik u een goede raad mag ge»
ven, mijnheer, dan keert u om. De
parkeerstroken zijn vol!"
De chauffeur van de Volkswagen
boog zich uit het portierraampje en
zei tegen de agent: „Pardon, agent.,
mijn naam is Flavius Hoogcerspel toe
Spanbroek.... Baron Hoogcerspel
toe Spanbroek, lid van Gedeputeerde
Staeten. Ik wil niet parkeren, maer
over de boulevaer rijden!"
„U kunt niet over de boulevard
rijden, mijnheer de Baron.... Ik heb
u al gezegd: de parkeerstroken zijn
vol!"
„Daer heb ik niets mee te maeke,
goede man. Ik zeg al, ik wil niet par»
keren, maer rijden, autorijden.... zo
van hier naer daer, naer de Zuid, en»
zoveurts. Bovendien, waerde vriend,

heb ik indertijd in het 'College van
Gedeputeerden mijn goedkeuring ae?
hecht aan het geld voor een boulc»
vaer en niet voor een parkeerplaats!"
De baron draaide het raampje dicht
en startte de motor.
„Weer zo'n hoog niveausklant",
bromde de agent en hij duwde met
een achteloze beweging van zijn rech»
tcrvoct de Volkswagen in de Heliru
berm. Baron Flavius tierde hevig,
maar voor hij werkelijk onparlemen»
tair ging worden, had een handige

Luchtbrug.
Zandvoortse jongen een parkeerbe»
wijsje tussen de ruitenwisser van de
Volkswagen gewurmd. Hij schreeuw»
de de nijdige baron toe: „Hoc lang
parkeer je je rolschaats, mijnheer?"
De baron trok zijn geruite sport»
jasje over z'n hoofd en zei: „Stik,
kaerel.... laet met met rust!"
Na dit incidentje kwam er geen
kip meer over de keien van de boule»
vard. De korpschef, inziende dat hier
een gevaar was om opstootjes langs
een achterdeurtjc in de rustige Zand»
vportse gemeenschap ingang te doen
vinden, liet toen de gehele boulevard
afsluiten voor rijdend, fietsend, wan»
delend, kruipend, flanerend, hoepe»
lend en liggend verkeer.
Onze met veel moeiten en zorgen
(en natuurlijk kosten) tot stand ge»
komen rechte boulevard werd een
dood stuk niemandsland.... parkeer»

strook nummer één. Maar 't zou nog
erger worden. Omdat er — zoals ik
al gezegd heb — geen kip meer door
'kwam, begonnen de bewoners van de
bungalows en de bollenschuurtjes in
de Zuid last van hun isolatie te krij»
gen. Langzamerhand begon de hon»
ger deze goede lieden te kwellen.
Krijsend stonden zij op de daken,
zwaaiend met witte vlaggen. Maar de
politie hield voet bij stuk en betrok
de wacht bij alle toegangswegen naar
de boulevard.
(De baron bleef in de berm en
waarschijnlijk staat hij daar nog,
want zijn rijtuig heeft geen voorwiel»
aandrijving).
Wéér ratelden de telefoons, maar
nu van de Zuid naar Den Haag, zó
dringend, dat de regering besloot in
te grijpen. Minister Algera kon na»
tuurlijk niet de maatregel van de
Zandvoortse politie ongedaan maken,
dat zou een inbreuk zijn op de goede
democratische omgangsvormen. Maar
hij stond toe, dat er een luchtbrug
werd ingesteld, een pendeldienst van
helicoptcres. De wakkere piloten
voerden levensmiddelen, ijs, verster»
kende dranken en speelgoed
aan in hun machines en namen
op de terugtocht de meest uit»
geputte Zuid»bewoners mee
naar veiliger oorden.
.Het waren grootse ogenblikken voor
Zandvoort. De menigte op het strand
had bijna geen oog weer voor het
schoon van het wolkcnspel boven de
blauwe zee. Op diverse plaatsen ont»
stonden kleine demonstraties tegen
de politie en voor de helicoptère»
hulpdienst.
Het was een machtig gezicht, die
eigenaardig gevormde vliegtuigjes h
ven de boulevards te zien zweven.
Maandagmorgen in alle vroegte werd
de blokkade opgeheven, want toen
waren er geen parkerende auto's
meer. De helicoptcres gingen naar
huis en de Zandvoortse politie her»
ademde.
O ja, Baron Flavius Hoogcerspel
toe Spanbroek kreeg een proces ver
baal, omdat hij de bewaker van de
parkeerstrook „Paulus Loot" beledigd
had. De getergde edelman zal de
kwestie — naar hij mij in een onder»
houd mededeelde — op hoog niveau
laten uitzoeken.
Dit houdt waarschijnlijk in. dnt hi'
een brevet voor helicpptère»bestuurder zal trachten te krijgen.
BART.TE.

melijke conditie der Delftse studen»
ten, die beschikten over een goed
combinerende en homogene ploeg,
tot uitdrukking.
Na pi.m. 15 minuten bereikte Delft
een stand van 5»0, door een keurig
elddocl, gevolgd door een fraai ge»
nomen rdoelschop. (Resp. 3 en 2 pun»
ten). N og voor de rust werd 't 8»0,
door een veldcloel.
Na de rust was de strijd nog aan»
trekkclijker. Nijcnrode beet iets vin»
niger van zich af en in een periode
van een Jicht vckloverwicht yagcn wij
een buitengewoon mooi velddoel
scoren door de heren van Nijenrode.
De bal werd uit een serum ongeveer
op de middcnlijn, opgepikt door de
rechtervleugel driekwart, die er met
één lange ren van door ging en de
bal, na de gehele achterhoede van
Delft omspeeld te hebben, ON er de
doellijn „dook", terwijl hij op het
laatste moment nog fel getackeld
werd. De eindstand werd 17»! l voor
de Delftse studenten.
Na deze interessante ontmoeting
volgden athletiekwedslrijdcn door de
leden van enkele Zandvoortse sport»
verenigingen.
De 700»mefer»favorietcn moesten
hun kunnen tonen op een diagonaal
op het speelveld van Zandvoortmeeu»
wen uitgezette baan, die vol kuilen
/at en een vrij groot risico voor de
lopers inhield.
Dat er op deze baan door de winnaar
G. Halderman nog een tijd werd ge»
maakt van 11,6, mag een formidabele
prestatie genoemd worden.
Deze 100 meter werd gelopen in 4
series, waarna zich de volgende lo»
peis plaatsten: 1. G. 'Halderman, OSS
11,7 sec; 2. H. Berton (Zandvoort»
meeuwen), 12,2 sec.; 3. M. Warde»
nier (Zandv.m.) 13 sec; 4. H. Joachim
(Zandv.m.) 12,4 sec.
De finale was een „bekeken sprin»
tje" van G. Halderman, die direct
na de start goed los kwam en zijn
tegenstanders vlot van zich af schud»
de. Met groot verschil, zeker een me»
ter of 10, kwam hij, na een snelle
roffel van zijn rappe benen aan de
finish.
De einduitslag was:
1. G. Halderman, O.S.S.,
11,6 sec.'
2. H. Joachim, Zandv.m.,
12,3 sec.
3. H. Berton, Zandv.m.
12,7 sec.
4. M. Wardenier, Zandv.m. 12,8 sec.
Met uitzondering van Berton, die er
een halve seconde langer over deed,
hadden de lopers hun serietijd dus
met rcsp. 0.1, 0.1, en 0.2 sec. verbe»
terd.
De 3000»meter werd gewonnen door
K. Haklerman van O.S.S. in 11.15.6,
op de hielen gevolgd door A. J.
Arcnds van Zandv.m. met 11.15,7.
Derde werd C. Schuiten (Zandv.m.)
met 11.17,8 en visrde K. C. Draver
(iZandv.m.) met 11.30,4.
De vier overige lopers werden niet
meer geplaatst, doch het pleit voor
hun sportiviteit dat zij — hoewel zij
iVï tot 2 ronden (!) achter waren —
de baan volledig uitliepen. Bravo!
(Er waren 11 Va ronden te lopen).
H.W.

Zaterdag
De belangstelling voor de sportwed»
strijden was op deze dag evenmin
groot, zelfs niet bij de meest popu»
laire sport: voetbal. Hoogstens drie»
honderd belangstellenden woonden
deze weinig interessante strijd tussen
de combinatie Zandvo0rtmeeuwen»T.
•Z.B. en het Amsterdamse V.V.A. bij
Een handicap was zeker het man»
keren van een luidsprekersinstallatie
Alles ging nu onopgemerkt voorbij
(de toespraken van de voorzitter, de
heer J. H. B. Brink b.v. na afloop van
een wedstrijd). Van een toelichting
bij verschillende sporten was geen
sprake, hoewel de heer de Groot uit
Haarlem er toch nog in slaagde —
met stemverheffing — iets over vol»
leybal te vertellen, waardoor velen de
bijzonderheden over deze gracicuse
sport te weten kwamen.
Wat er aan dit sportweekcncl man»
keerde was sfeer, korter kan ik het
niet samenvatten. Het was niet ge»
zcllig, niet leuk en weinig interessant.
Om 3 uur werd aangevangen met
een uur korfbal tussen twee Haarlem»
se ploegen, namelijk tussen een offi»
cieel Haarlems twaalftal en een Sport
Vereent combinatie. Het Haarlemse
12»tal was in de eerste helft zeker
sterker en al spoedig had het een 1»0
voorsprong behaald. De gelijkmaker
volgde vrij snel, maar toen was het
met de Sport Vereent comb. voorlopig
afgelopen, daar de rust met 3»! in»
ging. In de tweede helft was het met
het grote overwicht van het officiële
twaalftal gedaan, de achterstand werd
tot 3=2 teruggebracht, maar met ver»
(Lees verder op pagina 2).
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GYMNASTTRKVER. „O.S.S."
.Donderdag j.l. werd door clc heren*
ploeg van O.S.S. deelgenomen aan de
2e wedstrijd van de athletiekcompe*
titic georganiseerd door de Kennc*
mer Turnkring.
.Het weer was de/e avond veel be*
ter clan op de Ie wedstrijd, waardoor Wie gaat Vrijdagavond nog
de resultaten ook veel beter waren. mee? Er zijn nog een paar
,De beste resultaten van de O.S.S.* plaatsen vrij.
lieren waren:
Zegwaard, Zandv.laan 135.
Kogelslolcn:' H. Wardenier en H.
WONINGRUIL
Gansncr, 9.19 m.
Aangeb.: Bcletage flat STA»
400 m.: G. Halderman, 56,2 sec.
4 x 100 m estafette: 52,8 sec. (ploeg DIONKADE, 4 kam., c.v.
bestaande uit: M. Wardenier, G. Hal* en w. w.
dcrman, H. W'ardenier en H. Gans» Cevr.: Zelfst. woning in
Zandvoort, Br. onder lett.
n e r).
Ongetwijfeld zal het puntenaantal Z 130, Adv. Bur. Rokin 24,
" '
van de O.S.S.»pIoeg flink omhoog ge* Amsterdam.
gaan zijn en de eerste plaats in de Ie
Gcvr.
voor
gezin,
best. uit
klasse hierdoor zijn geconsolideerd.
5 pers., VRIJE WONING
in Zandvoort, dicht bij zee,
KENNEMERLANDBEKER
voor Juli en/of Aug.lBr. m.
Drie teams, bestaande uit drie vier* aanb. onder letter ' W.B.L.,
tallen, van de Zandvoortse Bridge* aan Nijgh & van Ditmar,
club hebben vorige week de laatste Amsterdam=C.
wedstrijden gespeeld in de voorronde
om de Kcnncmerlandbeker, uitgeloofd Voor direct gevraagd
door het districtsbestuur van Haar*
FLINK DAGMEISJE.
lem.
Brederodestraat 77.
Het tweede team speelde Woens*
clagavond tegen Spel en Vriendschap Gcvr. NET MEISJE, 15 a. 16
2, maar werd uitgeschakeld door een jaar, in klein gezin, 2 pers.,
van 8.30=12.30 uur. ' Wilhcl*
94*122 nederlaag.
Vrijdagavond gebeurde hetzelfde minaweg 26.
met Zandvoort 3 door een 86*108 ne*
derlaag tegen H.B.C. 2. Het eerste Gevr. besch. j. MEISJE voor
team echter wist tegen het eerste van lichte huish. bezigh., 4 ocht.
IL'B.C. een gelijk spel (l 11 *109") in de p.w. (17 Juli=17 Aug. '53 te
wacht te slepen, waardoor in Juli a.s. Zandvoort). Br. M'evr. lp*
een finale zal volgen, daar de eerste rcnburg, Kuinderstraat 44*1,
twee wedstrijden gewonnen werden. Amsterdam.

Assen T.T.

II

VOLKSWAGEN
Off.

KAMSTEEG's Automobielbëdrijf N.V.
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zecweg 8 km vanaf Zandvoort i
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG-

Er kunnen nog

ÜUIVENSPORT
Pobtcluivcnvereniging „Pleines" hield
op Zondag 21 Juni een wed vlucht
vanaf St. Quentin, 295 km.
A. Dorsman l, 12, 18, 20; P. Koper
2 4, 6, 10, 11, 15; IJ. 't Hert 3; J. Ko*
ning 5, 28; C. Keur 7, 8, 16, 17, 21;
J. N. Huijer 9, 36; C. K. Draijer. 13,
29; P. Peters 14, 31; J. de Leeuw 19,
23, 30, 34; C. Visser 22; K. Kramer
24, 25; H.'Vleeshouwers 26; H. Bar*
tens 27; H. Lansdorp 32; C. Koper
33; A. Paap 35.

SPORTWEEK-END
(Vervolg van pagina 1).

i.

ccnde krachten wist men een gelijk
spel te voorkomen.
Vervolgens was aan de beurt vol*
leybal tussen twee damesploegcn van
„Oefening Staalt Spieren" en „Die
Raeckse" uit -Haarlem. Hoogstens
vijftig belangstellenden waren bij de*
/e aardige sport aanwezig. De uiteen*
zetting van de heer de Groot was in*
teressant.
O.S.S. had in de eerste set weinig
in de melk te brokkelen en moest met
een 9*15 nederlaag genoegen nemen.
In de tweede set leek het er op, dat
de Zandvoortse ploeg zonder slag of
stoot de overwinning in de wacht zou
slepen. De voorsprong bedroeg toen
10*0, maar deze bleek nog onvoldoen*
de te zijn daar „Die Raeckse" alles op
alles zette, de achterstand zelfs wist
in te halen en nog met een 16*14
overwinning ging strijken. De derde
set was van geen invloed meer en
werd door O.S.S. met 7=15 verloren.
Einduitslag 3*0 voor „Die Raeckse".
Bij handbal heren was de ploeg van
O.S.S. overtuigend sterker. De C.I.O.
S. tegenstanders konden deze over*
macht niet overwinnen en kregen een
15»5 nederlaag te slikken....
Na een korte pauze werd om kwart
over zevenen aangevangen met dé
veel spanning tegemoet geziene ont*
moeting tussen een Zandvoorts elftal
(9 spelers van Zandvoottmeeuwen en
2 van T.Z.BO en een V.V.A.=elftal
uit Amsterdam.
Reeds na enkele minuten kwam
reeds vast te staan, dat Zandvoort
een verloren wedstrijd tegemoet ging,
daar het combineren en het samen*
spel van de Amsterdammers veel be*
Ier was. Zandvoort schoot regelmatig
vuurpijlen af, die niets opleverden,
de Amsterdammers daarentegen zoch*
ten het langs de grond, met meer
succes. Toch waren deze tegenstan*
ders niet zo gevaarlijk, daar voor
open doel tot vier keer toe — binnen
vijf minuten — gemist werd.
Een kalme aanval van de gasten
had na 10 minuten meer geluk toen
de rechtsbinnen Tillaard de score
wist te openen (0*1). Het overwicht
van de Amsterdammers bleef bestaan
met 70 nu en dan eens een aanval*
letje van de gastheren. De verdedi*
Uing had hiermede weinig mpeilijkhe*
den. In de eerste helft verhoogde de
linksbinncn na het nemen van een
hoekschop met een fraaie kopbal de
stand tot 0*2.
Na de rust zakte het spelpeil nog
aanmerkelijk en van echt gevaarlijke
momenten was bijna geen sprake
meer. Even was Zandvoort in de aan*
val, maar dit korte evenwicht duurde
n'et langer dan vijf minuten. Het
middenveld was zeer geliefd en daar*
mede is alles van deze oninteressante
ontmoeting gezegd. Een kwartier voor
het einde bracht de linksbinnen de
stand op 0*3. Tien minuten later wist
Visser uit een doelworstelling de eer
te redden (1*3), doch nog vóór het
eindsignaal had V.V.A. voor een
vierde doelpunt «ezorgd (1*4)
J.G.B.

MEISJES
geplaatst worden, ongeschoold of geschoold
Salaris volgens C.A.O.

„ELWF

ZOMERBRTD GEDRIVE
Op Dinsdag 7 Juli zal de Zand*
voortse Bridgeclub de eerste zomer*
bridgedrive organiseren
in hotel
Keur. Men verwacht wederom een
llinke deelname aan deze traditionele
drive.

Dealer

Aanbestedingen
Maandagochtend hadden ten kantore
van de Dienst der Publieke Werken
twee aanbestedingen plaats voor het
aanbrengen van een' slijtlaag op het
wegdek van de Zandvoortselaan en
voor het herstellen VAn de verharding
en het aanbrengen van een slijtlaag
op de parkeerstroken langs de west*
zijde van de Boulevards de Favauge
en Barnaart. Voor beide werken wa»
ren — op uitnodiging — vier inschrij»
vingen binnengekomen.
Zandvoortselaan:
Fa. van Vemde ca te Beest,
Heemstede
ƒ 17.850,N.V. v/h Gebrs, Hogen*
birk te Laren
ƒ 18.230,Fa. Versluys en Zoon te
Bodegraven ..-.ƒ 18.300,Fa. J. Ooms en Zonen te ,
Avenhorn
ƒ 19.400,Parkeerstroken:
t
Fa. van Vemde en" te Beest
ƒ 21.000N.V. v/h Gebrs. Hogenbirk
C' ƒ 21.445,Fa. Versluys en Zoon .. ƒ 21.690,Fa. J. Ooms en Zonen., ƒ 21.900,De gunningen zijn nog aangehouden.
Voor beide werken is door de raad
een bedrag van ƒ 40.000,— beschik»
baar gesteld.

Schoolstraat 2
A. van der Mije & Zn.

Specialiteit in

Jaarvergadering
De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" houdt op Maandag 29 Juni
a.s. in „Ons Gebouw'.' de jaarverga*
dering. Bij de bestuursverkiezing tre»
den af de heren J. G. Bisenberger,
voorzitter, L. H. Cohen, tijd. penning*
meester en W. H. Kemper, penning*
meester, die zich allen herkiesbaar
stellen.

Duinbrand
Nabij de Kennemerweg moest de
brandweer Zondag om ongeveer l uur
een duinbrandje blussen, doch men
kon niet voorkomen, dat circa 300 m2
beplanting in vlammen opging.

Duinbrand no. 2
Voor de tweede maal rukte de
brandweer Zondagmiddag uit voor
een klein duinbrandje nabij de Wes*
terduinweg. Slechts 25 m2 beplanting
ging verloren.

Volkorenbrood en
Oberlanderbrood
Bakkerij SCHIPPER
'Haltestraat 23

Geweldige

RECLAME

Vanaf morgen (Woensdag):
DOORR. OSSEL'APPEN van ƒ 1,90
nu 500 gram voor'/ 1,60; l kg ƒ 3,00
500 gram GEHAKT, l pakje MARG.
of l pakje EIGEN GESM. VET
samen voor ƒ 1,60.

DOOR. VARKENSLAPPEN
van ƒ 1,49^ voor ƒ 1,29

Loos alarm?

Verdere reclame zie onze etalage!!!!
Zondagavond werd de brandweer
voor de derde maal gealarmeerd voor
een duinbrand, omstreeks 500 meter
van Kraantjclek. Hoe men echter ook
met de jeep zocht, van rook of iets KLEINE .KROCHT l » TELEF. 2432
dergelijks was niets te bespeuren, zo*
dat men na een half uur Onverrichter*
zake terugkeerde.

LA VIANDE

de
VADERDAG
Eindelijk is 'ie er dan toch een heel
klein beetje ingekomen, die Vaders
dag, hoewel het nog steeds niet van
harte gaat.
Maar <le winkeliers en adverteer*
ders hebben er de laatste weken
voortdurend op gehamerd;
VaderdagsDassendag, Sigaren voor
Vaderdag, denk om Vader enz. enz.
Met Moederdag is dat direct heel
anders verlopen, veel vlotter. Daar
hebben wij vrouwen trouwens zelf
veel meer achterheen gezeten, want
wij waren direct „in" met die taart
of die bloemen of die mooie onder*
jurk. En als Vader of de kinders onze
Moederdag probeerden te vergeten,
hebben we meteen een pruillip ge*
trokken en iets gemompeld van „niet
genoeg gewaardeerd" of zo iets en op
die manier hebben we de hele familie
zover gekregen dat Moederdag n u .
met veel tamtam gevierd wordt.
Maar Vaderdag, nee daarvan heb*
ben we het nut tot nu toe nog niet
kunnen inzien.
Trouwens de mannen werken zelf
geen aasje mee, ze zien niet waar
hun voordeel ligt.
Ze lachen er eens een beetje neer*
buigend om, alsof ze daarmee te ken*
nen willen geven: „Voor zoiets zijn
wij toch veel te groot" en-als je ze
bedenkt met een doos sigaretten of
een mooi boek, kijken ze in eerste in*
stantie een beetje gegeneerd, maar in
hun hart zijn ze net zo blij, als een
kind op Sinterklaasavond.
Mijn nicht gaf haar man voor Va*
derdag een nieuwe theepot cadeau,
omdat ze net de dag tevoren van de
hare de tuit had afgestoten.
Maar hij is ook niet van gisteren,
want als ze nu de volgende week ja*
rig is, krijgt ze van hem een lekker
kistje sigaren, precies het merk dat
hij altijd rookt. En zo houden ze dan
de weegschaal in evenwicht.
Nee, met die Vaderdag is het nog
niet je „dat".
Wij zien er geen brood in, onze
mannen zien er geen brood in, alleen
de winkelier probeert er een slaatje
uit te slaan.
Er was zelfs een zeer vooruitstrc*
vende zakenman in de hoofdstad, die
een groot spandoek langs de hele pui
van zijn winkel had aangebracht,
waarop met vette letters te lezen
stond:
„Zondag a.s. Vaderdag".
•Het is me alleen nog niet duidelijk,
of hij nu bedoelde: Zondag a.s. „Va»
derdag" of: Zondag „a.s. Vaderdag".
In het laatste geval heb ik voor be*
langhebbenden nog wel een. aardig
breipatroontje voor een paar baby*
sokjes beschikbaar.

GELSKE DE NES.

Goed afgelopen

Motor in brand

Maandagmiddag school een aantal
mensen onder de grote boom op het
Kerkplein. Juist nadat de regen had
opgehouden stortte met een flinke
klap een dikke bo.om.tak op het plein.
Personeel van- dé plantsoenendienst
ruimde de ravage op, na voorts nog
een tweede tak^Ste hebben doorge*
zaagd.

Zondagmiddag ontstond op de Bou*
levard Paulus Loot plotseling een
flinke consternatie toen een motor
van een ingezetene in brand vloog.
Omstanders hielpen aan het blus»
singswerk met zand, waarna het ge»
vaar spoedig 'bezworen was. Bij on»
derzock bleek de schade nogal mee
ie vallen. Alleen het. duozadel was Uitslag toneelwedstrijd
verbrand. De schade door het op»
Jaarvergadering „Excelsior" werpen
van het zand was echter gro* Op Donderdag 9; Juli a.s. wordt te
Haarlem de uitslag "bekend gemaakt
Vrijdagavond hield de mondaccor* ter!
van de door de afdeling Haarlem van
deonverèniging „Excelsior" in „Ons
de Amateur Toneel Unie (N.A.T.U.)
Huis" de jaarvergadering onder voor»
in de afgelopen 'winter gehouden to*
zitterschap van de heer J. Spierieus. Zeepost
neelwedstrijd .waaraan werd deelge*
De gebruikelijke jaarverslagen wer»
den- goedgekeurd, terwijl nieuwe sta» Met de volgende schepen kan zee» nomen door verenigingen uit IJmui*
post worden verzonden. De data, den, Santpoort, Haarlem, Heemstede
tuten werden vastgesteld.
Bij de bestuursverkiezingen werden waarop de correspondentie uiterlijk en Zandvoort. spit onze gemeente
nam deel de toneelvereniging „Op
de heren J. Spierieus, voorzitter en
W. Koper, penningmeester bij accla» ter post moet zijn bezorgd', staan, Hoop van ZegeiiT met het toneelspel
matie herkozen. Door het bedanken tussen haakjes, achter de naam van „In de nacht van de 16e Januari".
IBehalve een ïjristallen bokaal als
van de heren C. Mooy en van Velsen het schip vermeld:
wisselprijs zijn nog vijf prijzen be*
werden tot nieuwe leden benoemd de
schikbaar gesteld^voor de no's l tot
heren Th. de Haas en G. Bol.
Indonesië: m.s. „Oranje" (22 Juli).
en met 5.
" 5.4
In de kascommissie werden be» Ncd. N w. Guinea: m.s. „Perseus"
noemd de heren P. Koper, Koorn en
(10 Juli).
A. Drommel.
Gemengde berichten
In verband met de a.s. viering van Ned. Antillen: m.s. „Oranjestad"
(7 Juli).
het 20»jarig bestaan' werden in de
Zaterdagavond bemerkte" een agent
feestcommissie gekozen de heren H. Suriname: m.s. „*Bonaire" (8 Juli).
van Vliet, A. Drommel, S. Water» Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika: van politie tot zijn grote verwonde*
ring, dat een bestuurder van een auto
drinker, F. Ploegman_en P. Koper.
m.s. „Bloemfontein" (30 Juni).
op het Badhuisplein in volle vaart
Canada: s.s. „Waterman" (30 .Juni), tegen een geparkeerde auto aanreed,
s.s.
„Rijndam"
(l
Juli).
Oranjevereniging bijeen
die flink werd beschadigd. Bij onder*
Star"
zoek bleek de inwoner van Heemste*
De Oranjevereniging komt 'Woens» Zuid Amerika: m.s. „Brasil(29
Juni). de — een bloembóllenkweker — zeer
clagavond in vergadering bijeen in
Zomerlust ter vaststelling van de Australië: m.s. „Joh. van Oldenbar* diep in het glaasje gekeken te heb»
ben, evenals zijn. echtgenote. Over=
nevelt" (30 Juni).
statuten en het huishoudelijk regie*
ment.
Nw. Zeeland: via Engeland (27 Juni). brenging naar het^-bureau -van politie
stuitte op hevig verzet, hetgeen dit
echtpaar nog een extrasbonnetje be=
zorgde. Eerst Zondagmiddag
om 12
uur werden man"!en- vrouw losgelaten.

Branden in 1952
Zoals wij eerder meldden was in
Voor een deel is de vermeerdering
Zandvoort 't aantal "branden in 1952 der branden toe te schrijven aan toe*
(34) minder dan 't jaar daarvoor (47). neming van schoorsteenbranden, wel»
Hoe waren de verhoudingen echter ke gelukkig doorgaans weinig schade
landelijk? 'Het Centraal Bureau voor veroorzaakten;' ook de uitslaande
de Statistiek gaf daarop deze week branden en binnenbranden waren
antwoord.
echter talrijker.
Het jaar 1952 is ongunstig geweest
Veel branden zijn te wijten aan
wat het aantal branden betreft, waar» nonchalance. Een en ander blijkt uit
bij de brandweer daadwerkelijk is op* de cijfers der branden naar oorza*
getreden.
ken: zo ontstonden door zorgeloos»
Het totaal aantal branden steeg heid bij het stoken in 1952 1.831, door
met 10,5% tot 10.538 tegen 9.534 in sigaretten enz. 612, door lasappara»
1951.
ten en schilderslampen 237 'branden.
'Per
100.000 inwoners berekend Spelen met vuur veroorzaakte 1.094
moest de brandweer'in 126 gevallen branden of 248 meer dan in 1951.
optreden in elk der -provincies Dren*
the en Limburg tegen slechts 40 maal
Van 4.422 branden werd de geschat»
in de provincie Zeeland. Van de ge* te directe schade bekend; deze be=
meenten met meer dan 100.000 inwo* droeg in totaal ruim 30 millioen gul»
ners bezet Haarlem de gunstigste den, •waarvan aan woonhuizen ruim
plaats (98 per 100.000 inwoners'); het 2 millioen, aan boerderijen 10,6 mil*
overeenkomstige verhoudingscijfer be* lioen, aan fabrieken en bedrijven 9,6
draagt voor Tilburg 206.
millioen gulden.

Amsterdam bellen . . .
ook 020
De aangeslotenen van de telefoon*
netten in het telefoondistrict Haar*
lem, kunnen nu pok het telefoonnet
Amsterdam bereiken, door het kie*
zen van het netnummer 020.
Voor zover nodig zij opgemerkt,
dat het telefoondistrict Haarlem alle
netten omvat waarvan het netnum*
mer begint met 025.

MELKERIJ

MARIEN BOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560

2135
Een bezoeker van een Zandvoorts
hotel maakte Zaterdagavond over de 2424
betaling van een rekening veel kabaal
tegen de kellner en kon ook zijn
handen niet thuishouden. De politie 2975
sloot hem toen maar voor een nacht*
2254
je op.
Toen een bestuurder van een auto
Donderdagochtend in de Kerkstraat
een geparkeerde autobus wilde pas*
sercn, werd het achterspatbord be*
schadigd. De politie maakte proces*
verbaal tegen de Haagse bestuurder
op.
*
—o—
Toen een ingezetene op heterdaad
betrapt werd bij het sorteren van
vuilnis "op een s.tuk duinterrein, ver»
klaarde hij niet te weten, dat dit zo»
maar naar het vuillaadstation ge»
bracht kon wolden. Hij wist zelfs
niet dat er een vuillaadstation bc*
stond! Hij verklaarde bereid te ?.ijn
de boel op te ruimen en naar het sta»
tion aan de van Lennepweg te bren*
gen. Hetgeen werd goedgevonden.

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, JullanawBg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
f«nstrykerü, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag- en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47
WUnhandel Leffcrts, Zeestr. 44

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 23 Juni 8 uur: film „Jong,
knap en rijk".
Woensdag 24 Juni 8 uur: idem.
Donderdag 25 Juni S uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van
Gerty firant. Cabaretprogramma:
Duo Josef Bareski, Emelita Mon*
treal, José Adrienne, Speedy Lar»
king.
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Gedeelte van nieuwe weg
moet worden aangelegd

HOGE RAAD
deed uitspraak
in „caravankwestie"

De Hoge Raad heeft de exploitant
Het terrein, waar de Stichting „Ne* afvalwater van het tehuis zal plaats van het particuliere cx*caravankamp
derlandse Centrale voor de Huisves* vinden op de onder deze weg aan te aan de „Pufstraat", M. Molenaar, tot
ting van Bejaarden" haar bejaarden* brengen riolering.
tehuis met annexen zal bouwen, wordt
Een spoedige totstandkoming van een geldboete van ƒ 10,— veroor»
aan de oostzijde begrensd door een het eerste gedeelte van deze weg js dceld wegens het overtreden van de
in het uitbreidingsplan geprojecteer* derhalve gewenst. Een voorstel daar» Zandvoortse politieverordening, bc»
clc nieuwe weg, aftakkende van de toe zullen B. en W. de. Raad, zodra treffende het plaatsen van caravans.
Zandvoortselaan. Deze weg zal in de mogelijk, doen toekomen.
toekomst de Zandvoortselaan met de
De famillie Quarles van Ufford, De heer Molenaar werd door de po»
van Lennepweg verbinden.
eigenaresse van het terrein, heeft liticrechter tot ƒ 25,— veroordeeld,
De hoofdingangen van het Bcjaar» zich bereid verklaard aan de gemeen* welk vonnis door de Rechtbank werd
dentehuis zullen op deze nieuwe weg te „om niet" af te staan de grond, be* vernietigd. De Hoge Raad heeft in
uitkomen, terwijl de lozing van het nodigd voor het aanleggen van meer*
genoemde weg, voorzover betreft het deze zaak nu het laatste woord ge»
gedeelte van de Zandvoortselaan tot sproken. 'Hierdoor zal een verdere
aan de trambaan. D.w.z. dat de g'c* exploitatie van het terrein van de
meente de grond, zoals in dergelijke heer Molenaar, naar aan te nemen
Subsidie van f 2000,—
gevallen gebruikelijk is, voor" de som*
valt, definitief tot de onmogelijkhe»
aan O.S.S. goedgekeurd
ma van ƒ l,— kan aankopen.
De aanleg van weg en riolering zal den behoren.
De subsidieverlening van ƒ 2000,— door en voor rekening van de ge*
Op het terrein staat momenteel
door de Raad aan de vereniging meente behoren te geschieden, doch
Oefening Staalt Spieren, in verband het is billijk, dat de Stichting, die echter wederom een aantal caravans,
met het gouden jubileum van deze voorlopig de enige belanghebbende ofschoon de vergunning daartoe
vereniging in 1954, is door Gedepu» bij deze weg is, in de kosten bijdraagt. uiteraard ontbreekt. Het valt te ver*
teerde Staten goedgekeurd. De sub»
Voor rekening van de Stichting be»
sidie wordt verleend op voorwaarde horen naar het oordeel van B. en W. wachten dat deze moeten verdwijnen.
Hopenlijk zal dit kunnen geschieden
dat a. de subsidie beperkt zal blijven te komen:
tot het bedrag dat nodig is om de a. de aanlegkosten van dat gedeelte zonder ingrijpen van de politie, die
kosten te dekken, tot een maximum
van de nieuwe weg, dat voor het vorig jaar genoodzaakt was de wa*
van f 2000,—; b. de vereniging is
Bejaardentehuis met annexen zelf gens uit kamp weg te slepen.
verplicht na het jubileum een rcke»
nodig is;
ning over te leggen van inkomsten b. de kosten van een riolering over
en uitgaven in verband met de feeste»
een lengte en tot een capaciteit
lijkheden.
als voor het Bejaadentehuis met Aanstellingen
annexen voldoende zal zijn;
c. het renteveriies tijdens de uitvoe» Gerekend met ingang van 15 Juni '53
R.K. Kleuterschool kost
ring.
is benoemd tot plaatsvervangend com»
meer dan gedacht was
De aldus berekende bijdrage is voor» mandant van de vrijwillige brand*
geraamd op ca. ƒ 51.600,—. Dit weer, alhier, de heer J. Rutgers, com*
Bij Raadsbesluit van 27 April 1953, lopig
is door de Stichting reeds in mies bij de gemeentepolitie en met
goedgekeurd door gedeputeerde sta* bedrag
begroting van bouwkosten op» ingang van' l Juli 1953 tot agent
ten van Noordholland, besloot de haar
maar kan- bij verdere be* van gemeentepolitie, alhier, de heer
Raad de rente en aflossing te waar» genomen, van
de omgeving gedeelte* J. Faber, wachtmeester bij de Rijks»
borgen van een geldlening, groot ten bouwing
politie te Ternaard.
hoogste ƒ 100.000,—, door het R.K.* lijk worden gerestitueerd.
kerkbestuur van St. Agatha te Zand»
voort te sluiten voor de bouw van
een kleuterschool.
Inmiddels zijn de bouwplannen —
mede in overleg met het gemeentelijk
bouwtoezicht — nader uitgewerkt.
De1 aanbesteding heeft al "plaats ge='
vonden. Het blijkt nu, dat de bouw»
kosten- en die van architectenhono»
rarium, meubilering, stoffering, tuin»
aanleg, enz. tezamen f 115.000,— zul* De verhoging der posttarieven, die Aantekenrecht (binnen* en buiten*
len bedragen. Voor dit bedrag zal het reeds in December van het vorig jaar
land)
20 et (15 et)
RJC. kerkbestuur een lening moeten door
Vastrecht voor -postpaketten met
de
Directeur»Generaal
der
PTT,
sluiten en het vraagt de Raad daar* de heer L. Neher, tegen l Juli 1953
aangegeven waarde .. 20 et (15 et)
om, bovengenoemd raadsbesluit in werd aangekondigd, heeft nu haar be»
die zin te wijzigen, dat in plaats van slag gekregen door de bekrachtiging Nieuw frankeerzegel
„ten hoogste ƒ 100.00,—" „ten hoog* door H.M. de Koningin.
In gebruik worden genomen frankeer»
ste ƒ 115.000,-" door de Gemeente
zegels van 7 et (cijfertype) en brief*
Ook
het
op
11
Juli
1952
te
Brussel
wordt gegarandeerd.
kaarten (met beeltenis van H.M. de
gesloten
Algemeen
Postverdrag
en
de
B. en W. stellen voor dit verzoek bijbehorende overeenkomsten treden Koningin) van 7 en 15 et.
in te willigen.
op die datum in werking.
In de toekomst zullen alle fran»
De voornaamste wijzigingen zijn de keerzegels in waarden beneden 10 et
Voorlopig geen
worden uitgegeven in het z.g. cijfer*
volgende:
type.
tweede postagentschap
Binnenland:
De zegelafdrukken op de briefkaar*
te Zandvoort
Brieven in het locaal verkeer t.m. ten blijven de beeltenis van H.M. de
20 gram
7 et (6 et) Koningin houden.
Dit voorjaar heeft het gemeentebe:
Briefkaarten locaal
6 et (5 et)
Uiteraard is deze opsomming niet
Briefkaarten interlocaal 7 et (6 et) volledig; de PTT*kantorcn verstrek*
stuur opnieuw bij de Directeur:Ge:
Gewone en girokwitanties
neraal der P.T.T. — althans voor het
ken alle nadere inlichtingen, terwijl
vast recht 25 et per stuk (15 et) zeer binnenkort ook nieuwe tariefs»
zomerseizoen — de instelling bepleit
(Voor kwitantie, die aan PTT ter lijsten verkrijgbaar zullen zijn.
van een tweetal postagentschappen,
innning zijn aangeboden op of na
l Juli 1953).
l.w. één in het noordelijk: en één in
het zuidelijk gedeelte dezer gemeente, Buitenland:
zulks ier opheffing van de doorgaans
Brieven t.m. 20 gram.. 25 et (20 et) Agenda voor de
lange wachttijden van het publiek in
In het verkeer met Suriname, Ne»
derlandse Antillen, Nederlands Nw.» openbare raadsvergadering
hef postkantoor.
Dezer dagen werd van hef Hoofd Guinea, Indonesië per zeepost en in van Dinsdag 30 Juni 1953
verkeer met België en Luxemburg
van de Centrale Afdeling Posterijen het
blijft het port der brieven ongcwij» 1. Ingekomen stukken.
Exploitatie een uitvoerig antwoord zigd.
9 Voorstel tot vaststelling van de
ontvangen, volgens hetwelk de vesti:
derde wijziging van de loon» en
Briefkaarten
15 et (12 et)
salarisvcrordening 1948.
ging van een postagentschap in het
(Suriname, Nederlandse Antillen, 3. Voorstel
betreffende het onder*
zuidelijk gedeelte niet in overweging
Nederlands Nieuw»Guinea, Indpne»
zoek van geloofsbrieven en be»
sië
per
zeepost
en
voor
België
en
kan worden genomen.
slissing omtrefet toelating van
Luxemburg 7 et).
Een dergelijk agentschap in plan:
nieuw»benoemde raadsleden.
Gedrukte stukken, acten en mon*
tot wijziging van het
Noord wordt eveneens afgewezen,
sters
5 et per 50 gram (4 et) 4. Voorstel
raadsbesluit van 27 April 1953.
doch na het gereedkomen van de
Voor kranten, boeken en tijdschrif*
no. 12, betreffende het waarbor»
ten
3 et per 50 gram (2 et)
voor 1954 geprojecteerde woningen
gen voor rente en aflossing ener
in dit deel der gemeente, zal deze Ook cta tariefswijziging voor de ver*
geldlening aan te gaan door het
zendin« van luchtpost naar Neder*
R.K. Kerkbestuur alhier..
aangelegenheid opnieuw worden b
lands Nieuw*Guinca, Indonesië en 5. Voorstel tot vaststelling van een
keken.
naar nagenoeg alle overige bestem*
herziening van het uitbreidings*
Medegedeeld wordt, dat blijkens mingen gaan l Juli in.
plan (partieel uitbreidingsplan
een uitgebreid onderzoek slechts en:
„G").
kele wachttijden van het publiek in
6. Voorstel tot aankoop van grond
voor aanleg van een weg ten be*
het postkantoor boven 15 minuten uit:
hoeve van het tehuis voor be*
komen.
jaarden aan de Zandvoortselaan.
Voorts wordt thans, in verband
7. Voorstel tot het vaststellen van
van de doktoren
met de toeloop van het publiek tegen
een regeling, betreffende vacans
tiesluiting van de slagersbedrij*
14 uur, het tweede loket om 13.30 uur
ven.
in plaats van om 14 uur geopend.
8. Voorstel tot het verlenen van
Ook zal gedurende het badseizoen
medewerking — ingevolge art. 72
De plaatselijke doktore-n ver:
de loketbezetting worden uitgebreid,
der lager onderwijswet 1920 —
zoeken bij eventuele ongevallen
aan het R.K. Kerkbestuur tot het
waarmede men hoopt te bereiken, dat
alleen en uitsluitend de politie
stichten \ian een rijwielstalling
in die periode niet te lange wachttijs
bij zijn school.
te waarschuwen, die op haar
den voor het publiek zullen ontstaan.
9. Vaststelling van de 17e supplc*
beurt één of meerdere artsen
Burgemeester en wethouders hcbi
toire begroting voor de dienst '51.
oproept.
Thans
is
het
dikwijls
ben het Houfd van bovengenoemde
'10. Voorstel tot het verlenen van
zo, dat bij een klein straaton:
Afdeling hun dank betuigd voor de
een subsidie aan de gymnastiek*
aandacht, welke deze aangelegenheid
vereniging „Oefening Staalt Spie*
geval vier doktoren aanwezig
had, echter onder opmerking, dat zij
ren" in verband met de viering.
zijn
zich het recht voorbehouden hierop
- van haar 50=jarig jubileum.
zo nodig nog nader terug te komen.
11. Rondvraag.

Verhoging Posttarieven
l Juli a.s.

Vorzook

Abonnementsprijs ƒ 5,— per' jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

stenen f,e&tiv,a&
IJet Holland Festival,
m Nederland geim:
porleerd in navolging
van de festivals die
hier en daar in de
wereld steeds terug:
kerende culturele eve:
nemenlen betekenen, is een vrij om
aantastbare geschiedenis geworden.
Naar hei zich laat aanzien zal hel
op den duur een indrukwekkende op:
eenhoping blijken van concerten, tot
neelvoorstellingen etc. Niets meer,
ook niet minder.
Met enig leedwezen kan men con:
slateren dal in een land waar voor
en na over cultuurverval en derge:
lijke verschijnselen wordt gesproken,
zelfs een. uiterst cultureel gebeuren
als een festival vrijwel geen nieuwe
aspecten biedt.
Organisatoren en publiek xitten
verstrikt in de — op zichzelf loffe:
lijke — herschepping van de artis:
tieke verleden tijd.
Hoeveel schoons er ook te genieten
mag zijn in deze festivalperiode, hel
ontbreken van nieuwe en desnoods
'edurfde gebeurtenissen wekt een ze:

ANJERCOLLECTE
Evenals in de voorgaande jaren ont*
ving ik het verzoek van de Commis»
saris der Koningin in deze provincie
om een aanbevelend woord te schrij*
ven ter gelegenheid van de binnen*
kort te houden Anjer-dag.
Vanzelfsprekend voldoe ik gaarne
aan dit verzoek, maar tevens ben ik
er mij van bewust, dat sommigen de
vraag zullen stellen: „vanwaar deze
bijzondere belangstelling van de over*
heid voor de Anjercollecte?"
Deze vraag is begrijpelijk, want de
noden , welke door de Anjercollecte
worden gelenigd trekken doorgaans
minder de aandacht dan bijvoorbeeld
de behoeften van zieken, gebrekkigen
of rampslachtoffcrs.
. _
Zonder aan de belangen van deze
categorieën ook maar enige afbreuk
te willen doen, acht ik het dringend
gewenst de waarde van het Prins
Bernhard Fonds, waarvoor de Anjer»
collecte wordt gehouden, nogmaals
uitdrukkelijk te onderstrepen.
Dit Fonds behartigt culturele be*
langen in de meest uitgebreide zin
des woords. Om dit goed te begrij»
pen dient men te weten, welke om»
vang de nood op cultureel gebied
heeft aangenomen. Regelmatig kan
men vernemen, dat letterkundige tijd*
schriften worden opgeheven en dat
het leven van toneelgezelschappen en
orkesten aan een zijden draad hangt.
Door het uitblijven van voldoende
opdrachten is de positie van vele
beeldhouwers en kunstschilders zeer
slecht geworden. Uitgevers durven
vaak het risico niet aan om jonge
schrijvers en dichters een 'kans te ge»
ven. In Amsterdam bestaat reeds
enige jaren een goed symphonie*or=
kest, uitsluitend samengesteld uit
oude en jonge werkloze musici. Ook
voor de amateur toneel» en muziek»
gezelschappen is het bestaan vaak
zeer moeilijk, door de hoge kosten
van het aanschaffen van instrumen*
ten en requisieten en door het ge»
brek aan repetitieruimten. Wanneer
wij hét terrein der cultuur ruim ne=
men, dan zien wij de nood alom: ge»
brek aan clubhuizen voor de jeugd,
het verloren gaan van molens en
oude gebouwen, maar bovenal zien
wij een groeiende oppervlakkigheid
en een hand over hand toenemende
materialistische mentaliteit.

Toelating van
nieuwbeno exn.de raadsleden
De geloofsbrieven van de meeste
raadsleden zijn aan de wettelijke
voorschriften getoetst en in orde be*
vonden. De toelating van 12 Raads»
leden komt aan de. orde. De namen
van Mevr. Mol*van Bellen en de hè*
ren van Kuijk en Lindeman ontbre*
ken nog.
5 Juli op Circuit

Wieler-arnateurkampioenschap van Nederland
5 Juli vindt op het circuit de wieier»
wedstrijd plaats om het amateurkam»
piocnscliap van Nederland onder
auspiciën van de Kon. Ned. Wielren
•Unie. Voor deze wedstrijden hebben
reeds 180 renners ingeschreven.
26 Juli wordt een gecombineerde
wedstrijd voor sportwagens en juni»
oressinotorrijders gehouden.
Wij hopen op een en .ander .nog
terug te komen.

kere geprikkeldheid die niet wordl
vergoed door het applaus na ge:
slaagde uitvoeringen van de „oude
meesters".
Het experiment ontbreekt, want
het experiment kosl de organisatoren
doorgaans geld. En toch is het het
experiment dat aan een dergelijk fes:
fival een glans kan verschaffen van
nieuwe artistieke mogelijkheden. Dit
klemt temeer wanneer men allerwege
op de achterste benen staat vanwege
de toekomst van de kunst.
Wij blijven op deze wijze min of
meer in de sfeer van de gala:voorsiel:
ling hangen — niet in de laatste
plaats door de toegangsprijzen —
waarvan de verdienstelijkheid van te
voren reeds vaststaat.
Van een noodzaak, een dynamiek
om kunstuitingen, nieuw naar vorm
en inhoud, in de belangstelling te
plaatsen, zijn wij zo officieel a/s mo:
gelijk is, afgestapt. Te praten van cul:
tuurverval wordt in dit licht een blij:
spel. Trouwens wie durft eraan te
twijfelen dat onze cultuur staat, on:
wrikbaar als een bunker?
He( is door ons festival ten over:
vloede nog even bewezen.

In al de hierboven geschetste no*
den en tekorten en in nog zeer veel
meer tracht het Prins Bernhard Fonds
te voorzien. De taak, die dit Fonds
op zich heeft genomen is zó waarde»
vol en zó veelomvattend, dat ik het
nog zeer bescheiden acht, dat slechts
éénmaal per jaar een offer van ons
allen voor dit doel wordt gevraagd.
Moge dit dan ook een zeer royaal
offsr zijn!
Na de milde gaven, die een ieder
zo rijkelijk aan het Rampenfonds
heeft geschonken zal het menigeen
zwaar vallen ook andere collecten
met een gut te gedenken. Het is daar»
om verheugend, dat aan de komende
Anjercollecte een zeer aardige at»
tractie is verbonden: er zal U voor
een gering bedrag een bijzonder ge»
slaagde, nog niet gepubliceerde, foto
van het Koninklijk gezin worden aan»
geboden. Moge deze uiting van Ko»
ninklijk medeleven met de nood op
cultureel gebied een ieder inspireren
tot een vorstelijke gift!
DE BURGEMEESTER VAN
ZANDVOORT.

SIMAVI-COLLECTE
In deze week klopt SIMAVI weer bij
U aan de deur.
Ons Comité doet een warm beroep
op de offervaardigheid van onze bur»
gerij. Groot is de hulp, die SIMAVI
gedurende de 28 jaren van haar bc»
staan verleend heeft aan de bevol»
king van Suriname, Indonesië en
Nieuw:Guinea.
SIMAVI spant al haar krachten in
om de schrijnende medische nood in
die gebieden te helpen lenigen. Zij
acht het haar plicht om de dappere
dokters en zusters, die in de Tropen»
landen hun gehele persoon inzetten
in de strijd tegen de vele volksziek»
ten, het werken mogelijk te maken.
SIMAVI's steun was in het afgelo»
pen jaar wel zeer veelzijdig. Behalve
grote zendingen broodnodige medi»
cijnen, verscheepte zij o.a. medische
instrumenten röntgentoestellen, was»
machines, polyklimekboten, een 12»tal
mangels (gratis ontvangen) etc. In Su»
riname's Bosland werd met het geld
van STMAVI zelfs een watertoren ge»
bouwd t.b.v. het ziekenhuis aldaar.
Vrijwel alle Geschcnkzendingen van
SIMAVI komen veilig te bestemder
plaatse aan.
Met grote aandrang doet SIMAVI
clan ook een hartstochtelijk beroep
op ons volk, om de schouders onder
dit onbaatzuchtige werk van mens*
lievcndheid te zetten. „Zonder SI»
MAVI's hulp zou ik mijn werk niet
kunnen doen".... zo schreven meer»
dere artsen aan het Hoofdbestuur.
Ons Comité hoopt van harte, dat
onze burgerij zich bij de komende col*
lecte niet onbetuigd zal laten en diep
in de beurs zal tasten. Eventuele col»
lectanten kunnen zich melden aan
het adres: v. Speijkstr. 15 a, tel. 2828.
Het Plaatselijk Simavi:Bestuiir:
S. Hennis*Dorreboom, voorz.
Oh. Romkes»Wellensiek, secr.
M. v. FenemasBrantsma,
Ie penn.esse.
R. van 't Hoff, 2e penningm.
W. Bussink, comm.
Het Comité van aanbeveling:
Burgemeester H. M. v. Fenema
(Beschermheer);
Ds C. de Ru; Ds A. de Ruiter;
Dr B. Entzinger; Dr H. K. van
Es; Dr J.'v. d. Meer; Dr C. F.
M. Robbers.

Jongetje onder bulldozer

BADPLAATSBij graafwerkzaamheden aan de Dr FOTOWEDSTRIJD

over het doofstomme kind
„Mandy" van Vrijdag t.m. Zondag in Monopole
Wanneer een filmregisseur besluit om
een zeer speciaal menselijk of sociaal
probleem aan de orde te stellen door
het vervaardigen van een filmwerk,
dan loopt hij- daarbij ook zeer speel*
ale risico's. Een van de voornaamste
daarvan is dat hij verstrikt kan ra*
ken m het aantal argumenten dat hij
nodig acht voor wat hij te zeggen
heeft. De film loopt dan kans te wor*
den tot een aaneenschakeling van ver*
filmde beweringen, waaruit het leven
geweken is. Er zijn series van derge*
lijke films bekend, waarin de opge*
legde tendenz sterk op de voorgrond
treedt ten koste van de natuurlijk*
heid.
Daartegenover staan films, die een
scherpe belichting yan een 'bepaald
probleem wel degelijk paren aan een
artistieke vanzelfsprekendheid.
In dit verband ware b.v. te noemen
de Franse film „Le royaume de la
nuit", handelend over blindheid, of
„Johnny Belinda", die de geschiedenis
van een doofstom meisje tot onder*
werp heeft.
Vanaf Vrijdag tot en met Zondag
draait in Monopole een Engelse film,
die eveneens een pleidooi voert voor
de mogelijkheden van het doofstom*
me kind. Hij is getiteld „Mandy",
naar het boek „The day is ours" van
Hilda Lewis. Deze roman werd in
Engeland als hoorspel bewerkt en
ondervond zoveel belangstelling dat

de Ealing Studio's besloten dit gege*
ven te verfilmen.
(Het is wonderlijk dat juist de ver*
vaardiger van twee -van de beste En»
gelse filmcomedies, Alexander Mac»
kendrick, dit werk tot stand bracht.
Mackendrick maakte n.l. „Whiskey
Galore" (Whiskey als water) en „The
man in the white suit" (De man in
het witte pak).
Mandy (de film werd genoemd naar
de 7 jarige hoofdrolspeelster Mandy
Miller) is het verhaal van het conflict
tussen ouders, waartoe de doofstom*
heid van hun kind aanleiding geeft.
Er ontstaan hevige meningsver*
schillen omtrent de opvoeding van
het meisje. De moeder weet het kind
geplaatst te krijgen op de Royal Re*
sidential School voor Doofstomme
kinderen te Manchester, waar met
eindeloos geduld aan deze kinderen
het liplezen en uiteindelijk het spre*
ken wordt geleerd.' Hier vindt men
dan ook de achtergrond van deze
film. .Het verdere in romanvorm ge*
goten -verhaal zullen wij op deze
plaats achterwege laten, in de mening
dat wij het belangrijkste aspect van
deze Arthur Rank film met het voor*
gaande belicht hebben. 'Het is o.i.
verheugend dat ook de filmkunst niet
zelden de nodige warmte kan opbren*
gen om een gegeven als het 'boven*
staande te adopteren. 'Hierdoor zijn
humaniteit en kunstenaarschap el*
kaar veel verschuldigd.

OP BEZOEK
bij Instituut voor kruideniersherscholing
....Plannen voor lezingen over dit werk in Zandvoort....
Sinds enkele maanden is ons land een
instituut rijk, waarover in de dagblad*
pers al wel eens een artikel is ge*
schreven, maar waarvan toch nog
velen, o.a. de mensen die er een
groot belang bij hebben, nog veel te
weinig afweten.
En dat nieuwe instituut is de
„Stichting Ondernemersopleiding in
het Kruideniersbedrijf", gevestigd op
het statige buitengoed „Nijendal", in
de prachtige omgeving van de ge*
meente Driebergen.
De^e stichting, waaraan een aantal
volkomen voor hun vak berekende Ie*
raren zijn verbonden, stelt zich ten
doel om zelfstandige kruideniers, on*
dernemers dus die reeds gevestigd
zijn, een herscholingsopleiding te -ge*
ven. Deze cursus staat volkomen los
van het middenstandsdiploma. Men
komt in Driebergen vrijwillig stude*
ren, om zijn geest te verrijken en
zich te pantseren tegen tegenslagen
en omdat men niet wil achterblijven
bij zijn collega's. Het is een neutrale
instelling en niet alleen van belang
voor de winkelier, maar zeker in de
eerste plaats voor de huisvrouw, om*
dat het voor haar veel verschil uit*
maakt, of zij bij het besteden van
haar huishoudgeld terzijde wordt ge*
staan door een leverancier die ter
zake kundig is, of door iemand, die
eigenlijk zelf niet weet, wat hij heeft
aan te 'bieden.
Initiatief voor deze stichting werd
genomen door de commerciële orga»
nisatics, tezamen met vakorganisaties
op werkgeversterrein. En hoewel, zo*
als we reeds meldden, deze stichting
nog niet eens een vol jaar bestaat
(ze werd opgericht in September '52
en officieel geopend op 10 Apr. d.a.v.
door de staatssecretaris de heer Veld*
kamp), bleek ze toch al dadelijk in
een enorme behoefte te voorzien.
De kruidenier immers die met zijn
tijd meegaat, voelt heel goed, dat ver*
kopen niet is een pakje boter of een
pond zout over de toonbank heen de
klant aanreiken, het bedrag te incas*
seren en daarmee basta!
Er was een tijd, waarin de kruide*
nier uitmuntte door kennis van de
goederen, die hij kocht. Dat was, wil*
de hij zich een reputatie verwerven
ook terdege nodig, want alles werd
onverpakt aangeboden. Bovendien im*
porteerde hij dikwijls zelf. De man
die hierin uitblonk, stak met kop en
schouders boven de anderen uit.
Daarin is nu wel een beetje veran*
deritig gekomen.. Uitblinken is ogen*
schijnlijk niet meer mogelijk.
Toch is dat niet helemaal juist.
Door kennis te verwerven op ander
gebied, dan van hetgeen dat recht*
streeks met het vak verband houdt,
is het in deze tijd wel degelijk moge*
lijk zich een zekere naam te ver*
werven.
En het voornaamste middel daartoe
is: studie, zich kennis vergaren van
verschillende vakken, die ogenschijn*
lijk slechts zijdelings met het bedrijf
te maken hebben.
En dat hebben de organisatoren van
deze stichting heel zuiver aangevoeld.
Er worden daar zowel schriftelijk
als mondeling lessen gegeven in voe*
dingsleer, reclamemiddelen, doelma*
tige wijze van inkoop, het interieur
en exterieur van een zaak, enige men*
senkennis, etaleerkunde enz. enz.
En dat een dergelijke kennis be=
langrijk is, kan iedere huisvrouw we*
ten. "Want niet zelden is een 'kruide*
niersetalage zo volgepropt met fles*

sen, pakjes en blikjes, dat men door
de bomen het bos niet meer zien kan,
m.a.w. dat de etalage niet overzichte*
lijk is en men daarom de interesse
mist om eens te kijken.
Een kruideniersetalage moet eigen*
lijk hetzelfde effect hebben als de
etalage van een damesmodezaak: de
klant moet worden aangetrokken.
Enige kennis van voedingsleer is
bijv. ook zeer belangrijk, want niet
zelden komt het voor dat een winke*
lier zelf niet weet, wat bijv. de con*
serven bevatten die hij aanbiedt, hoe
ze smaken en waarbij men 2e kan ge'*
bruiken. Dit is voor hem niet prettig
omdat hij in zo'n geval de overtuiging
mistTom hef-artikel aan te prijzen en
voor de klant is het onaangenaam,
omdat zij het gevoel heeft, niet juist
te zijn voorgelicht.
Met al deze factoren is op „Nijen*
dal" rekening gehouden. In de koele
kelders staan grote hoeveelheden con*
serven en -vleeswaren waarmee door
de leerlingen kan worden geëxperi*
menteerd, de ruime .kamers zijn inge*
richt als leslokalen, waar de slaolie*
fles en de snelweger als lesmateriaal
dienst doen. En dé grote zolder is
omgebouwd als etaleursschool, waar
men laat zien, hoe het wel en hoe het
niet moet en waar door de leerlingen
etalages gemaakt moeten worden.
Er worden verschillende cursussen
gegeven. Ten eerste de basis=cursus,
die een vol jaar in beslag neemt en
in drie phasen is verdeeld, elk van
vier maanden.
De eerste is mondeling eens per
week. De tweede schriftelijk, in die
tijd ontvangt men bezoek van de ad*
viseurs der school. De derde is weer
mondeling.
De leerlingen komen van heinde
en verre. Op de lijst die voor ons
ligt, .treffen we plaatsnamen aan
als: Hilversum, Leeuwarden, Markelo,
Utrecht.
De reiskosten die1 voor de een na*
tuurlijk veel hoger liggen dan voor de
ander, worden betaald uit een reis*
pool, zodat iedereen| uit dezelfde cur*
sus voor dezelfde onkosten komt te
staan.
(Hiernaast worden, schriftelijke spe*
ciaal*cursussen gegeven in plakkaat*
schrijven, verwerken van vleesresten
en etaleerkunde.
Men ziet hieruit, dat de naam

C. A. Gerkestraat raakte Woensdag*
middag omstreeks l uur een 9*jarige
jongen onder een bulldozer. Gelukkig
merkte een voorbijganger dit op,
waardoor het kind bijtijds onder
het zand vandaan gehaald kon wor*
den. Per ziekenauto werd het direct
naar het St. Elisabethziekenhuis te
Haarlem overgebracht, maar foto's
wezen uit, dat alles nog goed was af*
gelopen. 'Het kind liep slechts enkele
schaafwonden aan het hoofd op.
Talloze malen waren de kinderen
gewaarschuwd uit de buurt van de
bulldozer te blijven.

Honderden coloradokevers
aangespoeld
Nadat Maandagmiddag één Colorado*
kever op 't strand was aangetroffen
volgde Dinsdagmiddag en Woensdag
een kleine invasie van deze voor de
landbouw zo schadelijke insecten.
(Personeel van de Dienst der Pu*
blieke Werken rukte onmiddellijk uit
en slaagde er in op de zandbanken
honderden exemplaren te verzamelen.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
berijdbaar
Juni
28 4.06 11.- 16.35 23.30 8.00=14.30
29 4.48 11.30 17.17 0.30 8.30*15.00
30 5.32 12.30 18.01 1.— 9.30=16.00
Juli
6.19 13.30 18.46 1.30 10.30*16.30
l
2 7.14 14.— 19.29 2.30 11.00*17.30
3 7.53 15.— 20.24 3.30 12.00=18.30
4 8.52 16.— 21.21 4.30 13.00*19.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

„Kruideniersbedrijf" eigenlijk wat te
eng is gekozen, omdat deze onder*
werpen ook voor andere branches van
groot belang zijn.
Ook het onderwerp „Zelfbedie*
ningswinkel" wordt hier onder de
loupe genomen.
In dit vefband zal onder auspiciën
van bovengenoemde stichting in de
laatste week van Juli een Amerikaan*
se rijdende tentoonstelling van het
moderne bedieningssysteem Amster*
dam en Den Bosch bezoeken. Deze
tentoonstelling bestaat uit twee enor*
me caravans. 'Het gedeelte tussen
beide wagens kan men met een tent*
zeil overspannen en zo ontstaat een
bioscoopzaal die ruimte biedt aan
circa 50 bezoekers en waar films wor*
den gedraaid op het gebied van zelf*
bedieningswinkels. Een karavaan dus
van het moderne bedieningssysteem.
Men is echter van mening dat een
absolute zelfbedieningswinkel in ons
land geen opgang zal maken, ten eer*
ste omdat de Hollandse "huisvrouw
gesteld is op persoonlijk contact win*
kelierrfdant en ten tweede omdat de
winkelier gesteld is op klantehbin*
ding. Hoogstens «al de semi*zelfbe*
dieningswinkel waar dus nog van enig
contact sprake is zich hier kunnen
handhaven. De Nederlandse huis*
vrouw immers is gesteld op „Gezellig
winkelen", ze neemt er de tijd voor,
ze wil eens praten en dat strikt zake*
lijke van de in Amerikaanse stijl ge*
houden zelfbedieningswinkels ligt
haar ten enemale niet.
Het ligt in de bedoeling, dat een
der leraren van de stichting, de heer
Coen van Velsen hier in September
enige lezingen zal komen geven, zo*
dat een ieder die interesse heeft in
dit onderwerp volledige inlichtingen
zal kunnen ontvangen.
G.H.

Wijziging salarisverordening
ambtenaren
De nadere regeling voor de Kinder*
bijslag*uitkering, zoals die momenteel
voor Rijksambtenaren geldt, zal voor
de Zan'dvoortse Gemeenteambtena*
ren eveneens van toepassing worden.

BURGERLIJKE

STAND

19 t.m. 25 Juni 1953
Geboren: Charlotte Yvonne, dochter
van H. Westenberg en R.binti Wa*
sir.
Gehuwd: G. J. A. van Driel en S. J.
van Duijn; 'O. C. Paap en G. F. ter
'Haak; D. Draijer en P. E. Schouten.

Touring Zandvoort organiseert we*
derom met ingang van 5 Juli a.s. haar
jaarlijkse Badplaats*fotowedstrijd, die
vorig jaar zulk 'een succes was. Elke
week kunnen inwoners en badgasten
mededingen naar een prijs van ƒ 10,*
voor de foto van de week. De wed*
strijd loopt van 5 Juli tot 14 Augus*
tus en zal door een tentoonstelling
van 'de ingezonden foto's gevolgd
worden. Deze wordt gehouden van 18
tot 26 Augustus.
Bij de plaatselijke fotozaken in
Zandvoort en bij Touring Zandvoort
zijn deelname*formulieren te verkrij*
gen. Elke week wordt de bekroonde
foto tentoongesteld. Aan het einde
van de wedstrijd wordt de „Foto van
het seizoen" bekend gemaakt.
(Adv.)

Het neusje yan de zalm ...
En niet duurder dan andere.

Kerkkoor ho'orde
eigen verrichtingen
De kerkmuziekavond van de Ned.
Herv. Kerk op 14 Juni werd op de
band opgenomen. Woensdagavond
werden in de Nieuwe Consistorie de
opnamen van het kerkkoor ten ge*
hore gebracht. Dirigent H. E. Dees
gaf steeds een korte toelichting wan*
neer een opname van het koor was
gedraaid. Ook hieruit bleek dat de
„ondergrond" van de bassen eigenlijk
te zwak is en uitbreiding be*
hoeft. De voorzitter van het kerk*
koor, de heer S. van den Bos, sprak
aan het begin en eind van de avond
enige woorden tot de solisten en Ie*
den met hun introducée's en deelde
mede dat op de oproep om begunsti*
ger van het kerkkoor te worden tot
nu toe 12 personen hadden gerca*
geerd. Daar het koor op de ingesla*
gen weg wil voortgaan, hetgeen uiter*
aard met financiële offers gepaard
gaat, bracht spr. de leden de nood*
zaak tot het werven van begunstigers
nogmaals onder het oog.

De spaarpot moest'open
Toen Woensdagavond omstreeks zes
uur een 12*jarige wielrijdster de Kerk*
straat in verboden richting afreed,
botste zij tegen'een voetgangster op
met het gevolg.adat d^ .nylonkousen
van deze dame «vernield werden. De
schade moest uit de spaarpot worden
betaald

Diefstal
Een lijnwerker van de N.Z.H.V.M.
deed bij de politie aangifte van dief*
stal van diverse sleutels en een voor*
hamer van de trambaan Zandvoort*
Haarlem.

Wijziging uitbreidingsplan
In de Raadsvergadering van 17 De*
cember 1952 besloot de Raad tot het
voorbereiden van een herziening van
'het uitbreidingsplan, -vtoorzover be*
treft de terreinen, gelegen ten zuiden
van de Dr C. A. Gerkestraat en ten
Oosten van de Tolweg. Zulks hield
verband met een in dezelfde verga*
dering genomen besluit om aan de
woningbouwvereniging
„Eendracht
M'aakt Macht" te verkopen een al*
daar gelegen perceel bouwterrein voor
het bouwen van 60 woningen, waar*
bij van het geldende uitbreidingsplan
zou moeten worden afgeweken.
""
Wijziging van het uitbreidingsplan
is voorts noodzakelijk gebleken in
verband met "de "plannen voor het
bouwen van een bejaardentehuis aan
de Zandvoortselaan. Volgens het oor*
spronkelijke plan.was het-desbétref*
fend terrein n.U bestemd voor bebou*
wing met flatwoningen.
Voor beide projecten werd door B.
en W. — onder'goedkeuring van Ge*
deputeerde Staten — reeds een tijde*
lijke bouwvergunning verleend.

De avontuurlijke reis

Mensen en Zaken
Spel met de dood
Veel is er gesproken en geschreven
over de terechtstelling van Ethel en
Julius Rosenberg. Maar de publieke
opinie bemoeit zich — zoals altijd —
slechts met zeer recente en liefst ac*
tuele „gevallen" en zo kan 't gebeu*
ren dat het proces*Rosenberg en de
gevolgde executie, die nauwelijks een
week geleden plaats vond, al weer in
het vergeetboek raakt....
In'derdaad, niets is wreder bijna dan
de publieke opinie.
Ondanks de heftig gevoerde propa*
ganda van Communistische zijde, die
bereikt heeft van de Rosenbergs mar*
telaren te maken, doch martelaren
voor één week
, is de zaak al
weer aan 't verbleken. Andere dingen
eisen de aandacht op en men „ge*
niet" al weer van het processCristie
in Engeland. Hangen of niet=hangen..
Rond het echtpaar Rosenberg is
een politiek touwtrekken ontstaan,
waar de zorgvuldig voorbereide Sov*
jet*propaganda niet vreemd aan is.
Plotseling dook het „schuldig" of
„nietsschuldig" op en nu is 't zo, dat
de Communistische voormannen niets
liever zouden zien dan dat de wereld
er van overtuigd was dat de Rosen*
bergs onschuldig op de electrische
stoel plaats namen.
Jammer, dat er inderdaad zo veel
twijfel en onzekerheid — zoals de
advocaat van de Rosenbergs, Bloch,
het uitdrukte — in deze zaak is over*
gebleven. Het geeft zeker voedsel
aan de Communistische mening dat
de Rosenbergs niet behoorden te
worden terechtgesteld. Maar één
ding staat wel vast: een volkomen
onschuldige zou ongetwijfeld in dit
proces gezegevierd hebben.
Een andere vraag is echter of zij
de doodstraf verdienden en men kan
op /eer goede gronden twijfelen aan
de juistheid van de uitspraak van de
President van het Federale Gercchts*
hof, Irving Kaufman, die op 5 April
1952 verklaarde dat de Rosenbergs
verantwoordelijk waren voor het uit*
breken van de oorlog op Korea.
Deze uitlating kan men gechargeerd
noemen, maar toch onthult zij de
waarheid dat Julius en Ethel Rosen*
berg „iets" met atoomspionnage te
maken hebben gehad.
'Het mag bijna wel een absurditeit
genoemd worden dat van Sovjetzijde
en hier en daar ook wel daar buiten,
gezegd is dat het tragische echtpaar
in geen enkel opzicht ook maar iets
met het uitleveren van atoom*ge=
heimen aan Rusland te maken heeft
gehad. Maar nogmaals: of zij voor
hun aandeel in het verraad de dood*
straf verdienden, is een geheel an*
dere kwestie, die eindelijk, na bijna
drie jaar, „opgelost" is door het Ame*
rikaanse Hooggerechtshof.
Maar toch is er iets in dit proces
en de 'hele geschiedenis van dit pro*
ces geweest, waardoor het bijna vooïf
de hand lag dat de Rosenbergs ook
buiten het Communistische kamp een
zekere „populariteit" en bewondering
kregen. Het was het herhaalde uitstel
van de doodstraf, welker datum vier
maal moest vastgesteld worden
En dan die laatste dag. Ja, voor
onze begrippen, die zeer vaak door*
kruist worden door gevoelsoverwegin*
gen, is de laatste dag van de Rosen*
bergs een harteloos spel met mensen*
levens geworden. Rechtspreken is
moeilijk. En het récht vrijwaren voor
de besmetting door rancune en be*
vooroordeeldheid is nog moeilijker.
Maar die ene telefoonlijn tussen Sing*
Sing en het Ministerie yan Justitie..
Die ene telefoonlijn, die bevestigde
dat president Eisenhower en de mi*
nister van Justitie Brownell zich als*
nog „gereedhielden" was een aanflui*
ting van het recht, dat zich nimmer
mag lenen tot een gesol met mensen*
levens.
Alsof men zou denken dat de Ro=
senbergs, na zo lang hun onschuld te
hebben volgehouden, in hun aller*
laatste gang van de dodencel naar de
stoel, plotseling met „waardevolle be*
kentenissen" zouden zijn gekomen.
'Het is vreemd, maar in zulke ogen*
blikken krijgt men bijna sympathie
voor mensen, die weliswaar voor
atoomspionnage ter dood werden ge*
bracht, maar die met opgeheven
hoofd zich tot het einde toe beheers*
ten.
MOMUS.

Geld gevraagd
voor rijwielstalling
bij Mariaschool
24 Juli 1951 werd door de Raad me*
dewerking verleend tot het beschik*
baarstellen van gelden voor het uit*
breiden van de R.K. Mariaschool,
met een terrein voor lichamelijke
oefeningen.
Thans komt een verzoek aan de
orde yan de school om op dit terrein
een rijwielbergplaats te zetten en
hiervoor financiële medewerking te
mogen ontvangen. B. en W. stellen
voor de gevraagde medewerking te
verlenen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Gerrit A. Blom
slaagde dezer dagen voor het eind*
examen van het Kennemer Lyceum te
Overveen.

Honkbal
85. Manuel en 'Raratsus namen afscheid en strom*
pelden weg. De reizigers hadden hun de richting uit*
geduid, maar al gauw bleek, dat de val hen danig
van streek had gebracht. Ze raakten doodvermoeid.

86. In de namiddag kwamen ze langs het erf van
een eenzame boerenwoning. „Ik kan niet meer",
klaagde de vermoeide Manuel, „laten we vlug de
schuur ingaan en op de zolder ons nachtlogies op*
slaan".

Uitslagen van Zondag 21 Juni;
Zandvoortm. 1*T.Y.'B.B. 2
14*13
Zandvoortm. 2*H.C.K. 3
12*17
Programma Zondag 28 Juni:
D.I.O. IsZandvoortm. l
10 uu r
Rooswijk 4*Zandvoortm. 2 12 uu r

ZONDAGSDIENST
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer»
straat 7, telefoon 2720.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op*
geheven.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 28 Juni
10 uur: Ds C. de Ru. Bediening H.
Doop. Medewerking v.h. Kerkkoor,
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 28 Juni
10.30 uur: Ds J. Heidinga van Haar*
lem.

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed na een smarte*
lijk lijden onze innig geliefde
moeder, behuwd* en grootmoe*
der, Mevrouw
ELEONORE JOSEPHINE
JURR.TENS
eerder echtgenote van de
heer J. H. Hcrpel
in de leeftijd van ruim 78 jaar.
Uit aller naam:
J. W. J. Kuypers W ent inkt
H erpel
Zandvoort, 25 Juni 1953
Brederodestraat 42i
De teraardebestelling zal plaats*
hebben op de Alg. Begraaf*
plaats te Zandvoort op Maan*
dag 29 Juni 1953, des namid*
dags te 3 uur. , T
Aan huis liever geen bexoek.

Parochie Tl.H. Agaiha, Grote Krocht
Zondag: H.H. Missen 6.30, 730, 9.00
(alle plaatsen vrij).
10.15 uur Hoogmis,
Specialiteit in
des avonds Lol-, 7 uur.
In de week 7.00, 7.45 en 7.30 u. n.m.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 28 Juni
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Voorber. H.A.

Volkorenbrood en
Oberlanerbrood
Bakkerij SCHIPPER
Ilaltestraat 23

GARABIESJ&s
hei koekje
voor de

WONINGRUIL IN
ZANDVOORT.
Aangeb. huis, 4 gr., 2 kl.
kamers, serre, sous*tcrr.
Gevraagd kleiner huis.
Br. no. 4902 bur. Zandv.Crt.
VACANTIE*R>UIL
ArnhemiZandvoor t
Augustus door echtpaar z.k
Vrij huis (Sonsbeek) 4 pers
Br. no. 4901 bur. Zandv.Crt.
730.
Voor schattig JONG
KATJE goed tehuis gezocht.
J-let is dol op Felix' Katten*
brood. Zuiderstr. 3, Zandv.
Van 1*10 Juli GEM. KA*
MERS m. vrije keuk. te huur.
Br. no. 4904 bur. Zandv.Crt.
HjB.S.er, 17 jaar, ZOEKT
SEIZOENWERK v.a. 4 Juli,
onversch. >vat. Br. onder 110.
4903 bur. Zandv. Courant.
Gcvr. in kl. ge/in FLINKE
DIENSTBODE van 8.30 tot
4 uur. Hoog loon. Aanm.:
Broekman Hogeweg 16, tus*
sen 7 en 8 uur.

slechts

VOLKSWAGEN
Off.

Dealer

KAMSTEEG's Antomobielbedrijf N.V.
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

l

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Mevr. Hennink, Julianaweg
l, vraagt een flink MEISJE
Dinsdag 30 Juni
voor de morgenuren of een
8 uur: Samenkomst in de Nieuwe
WERKSTER voor 3 ochten*
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.
den per week.
Spr.: Joh. H. v. Oostveen, evange*
EHILIPS
DRAAGBAAR
RADIO*
hst te Voorburg.
TOESTEL
.................
ƒ 185,voor buiten en voor thuis, terwijl
U de batterij kun t. bijladen.
Zondag 28 Juni 9.45 uur: Radioloe*
ALLEEN ZATERDAG:
Abonneert u
spraak (op 298 meter) door de heer U kunt bij ons sparen, terwijl U
C. Hennekes van het Humanistisch luistert, tegen betaling van ƒ 2,50 per
op de
Verbond. Onderwerp: „De \-reugde wk. U heeft er nu volop pleizier van.
ZANDVOORTSE
van de geringe dingen".
PHILIPS RADIO voor thuis
vanaf ƒ 1,36 p.w.
—o—
COURANT
Alle andere typen leverbaar op de*
Zondag 28 Juni 5 uur: In de Serie
28 ct per stuk
zelfde wij/e.
„Gedachten over verdraagzaamheid
BHILIPS
PLATENSPELER
CAKES
in het Nederland van vandaag" voor
vanaf ƒ l, — p.w.
de V.P.R.O. spreekt Ds S. J. Popma,
in cellophaan verpakt
F. C. HEEMEIJER
Gereformeerd Studentenpredikant te PHILIPS SNEL*SCHEER*
50 ct per 5 stuks
Amsterdam.
APPARAAT ........ thans ƒ 49,75 Uw adres voor BehangTELEVISIE vanaf ƒ 495,- en hoger.
en stoffeerwerk
Meerdere programma's, ook uit het
Schoolplein 4 - Telef. 2467
Van Ostadestraat 7 a
buitenland.
Uw oude Radiotoestel heeft inruil:
Origineel Schotse tweed
WAARDEBON
en kamgaren pantalon ƒ115,— waarde!
In een wip de rommel van de vloer. (tegen inl. tot l Sept.) een Garage en Taxibedrijf
natuur*permanent van ƒ 6,* DE TOL, telefoon 2332
STOFZUIGERS, diverse merken
vanaf f 2, — p.w. voor ƒ 3,*. Compl. m. gar.
Gr. Krocht 18
in alle kleuren ....".... ƒ115,— Wij leveien: Koelkasten, wasmachi: MAISON MODERN, Zee-,
De
Goedk.
Amsterdammer
dijk
121,
A'dam.
Tel.
47671
nes en droogmachines.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be=
KosLverlorenstraat 33
laling voor U.
RADIO TELEVISIE ELECTRA
Gertenbachs Drukkerij

'n Zomerzotheid
Drie in één

Rozijnenbollen

Fa,A,v,d,Mije&Zonen

Sporteombinatie

ct. per 250 gram

HOTEL BOUWES
Annex Cabaret „EXTASE"

DAGELIJKS ORKEST

Charles Prouché

Extra reclame
•Bij iedere 500 gram magere
Rundlappen of Riblappen
250 gr. Rauw vet voor 30 et
of I pakje eigen gesmolten vet

H.
Kostverlorenstraat

-k

INTERNATIONAAL
CABARET-PROGRAMMA
«."l
Ook voor

verzorgF al'Uw

l
Telef. 2534
Erkend Philips Service*dealer
Wij repareren alle merken toestellen

DRUKWERK
Telefoon 2135 Achterweg l

BROSSOIS
Grote Krocht

voor 35 et.

VOOR DE SOEP ons bekende
Soeppakketje: 100 gr. Poulet,
100 gr. Gehakt en l Mergpijpje
voor 65 et.
250 gr. BLOEDWORST 45 et.
DIK RAUW VET p. kg ƒ l-

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tei. 2135

,LA VIANDE'
Kleine Krocht l, telefoon 2432

Magazijn

Openbare verkoping
Brederodestraat 72
WEGENS EMIGRATIE
van een complete inboedel op

Woensdag l Juli a.s.' 10 uur

Het Wonder
van Zandvoort
De goedkoopste zaak
Theepotten .'.
'.
Nest schalen
Kop en schotels
Borden
Limonadeglazen
Borrelglazen
Boerenbont serviezen (ook
verkrijgbaar).

ƒ 1,45
v.a. ƒ 2,60
v.a. ƒ 0,55
v.a. ƒ 0,39
v.a. ƒ 0,15
v.a. ƒ 0,15
losse delen

Ook verhuren wij Servies'goe*
t.o. van .deurwaarder C. H. Érbrink
deren en Lepels-en Vorken.
te Haarlem. O.a. zullen worden ver*
Bespreek vroegtijdig!
kocht slaapk., zitkamer, div. meube»
len, radio, bedden, vloerkleden en
SWALUESTRAAT 9 ~ Telef. 2418
divers klem goed.
K1JKDAG DINSDAG 30 JUNI van
2~S uur.
' Beëd. makelaar,
'HENK LEISING.

Pracht weekend
WEEK-AGEHDJi 500 gr.RECLAME
mooie vaste Kalfslappen en
Monopole
Vrijdag 26 Juni S uur: film „Mandy".
Zaterdag* 27 Juni 8 uur: idem.
Zondagmiddag 28 uni 2.30 uur: film
„De vrolijke gevangenis".
Zondag 28 Juni S uur: film „Mandy".
Maandag 29 Juni S uur: film „De ver*
boden vrucht".
Dinsdag 30 Juni S uur: idem.
Woensdag l Juli S uur: idem.
Donderdag 2 Juli 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van
Gerty Brant. Internationaal Caba*
retsprogramma.
Van 4 Juli t.m. 22 Juli, van 13.30 tot
17.30 en 19.00 tot 21.30 uur in het
Minerva=Th.eater te Heemstede: De
Nederl. Miniatuurspoorweg.
Met ingang van Woensdag l Juli:
populaire rondritten met toerbus*
sen der N.Z.iHjV.M. Vertrek Raad*
'huisplein 10.00 en 13.30 uur.

250 gr. heel dik Niervet
samen f 2,25 (zolang de voorraad
strekt).
iBlinde Vinken
100 gr. ƒ 0,45
Tartare
-per stuk f 0,40
Saucijsjcs
500 gr. ƒ 1,95
Verse Braadworstjes
f 1,95
Gehakt half om half J
ƒ 1,50
1
'Kalfshaxe voor soep, ' ragout en pas*
teitjes
100 gr. ƒ 0,17
LUNCHPAKKET
(bij vlees van de week):
100 gr. echte Cornedbeef
100 gr. Ontbijtspek of
100 gr. echte Geld. gekookte 69 ct
worst
.'
" of
\ ^
100 gr. gelardeerde Lever
89 ct
100 gr. Cornedbeef
Alleen bij SLAGER^GAUS de be:
roemde gelardeerde^ en ongelardeerde
Lever, ELKE DAG VERS door ons
zelf gekookt!!!!

SLAGER G AU S
Kerkstraat 14 * Telefoon 2102

„De Melkweg"
toont Nederland als
zuivelland
„Wat gebeurt er voor wij ons pakje
boter, flesje melk en stukje kaas
krijgen?"

I

met zang van Gerty Brant

Mantelcostirams

W. SLOOTHEER

ï

In Zandvoort laat men wassen bij

MEULMAN
Grote Krocht 14

De belangstelling van zuiveldeskun*
Telefoon 2919
digen van de gehele wereld is in de/e
(naast de Twentse Bank)
dagen wel bijzonder op Nederland
gericht. In Utrecht wordt een inter*
nationale beurs voor zuivelwerktui»
*
gen gehouden. In Scheveningen zijn
Verven
Wassen
Stomen
honderden zuivelspecialisten uit vele
landen bijeen op het 13e Internatio*
nale Zuivelcongres, waar o.m. het
50*jarig bestaan van de Internationale
Zuivelbond herdacht zal worden en /uivel verpakt wordt om te worden worden bezichtigd die aan keuring
in Den Haag, in de Houtrusthallen geëxporteerd naar niet minder dar zijn onderworpen. Voor de jeugd is
opende Minister S. L. Manshplt Za* 148 landen toont een enorme etalage er buiten het tentoonstellingsgebouw
terdagmorgen de nationale zuivelten* van 100 vierkante meter, waarin een kinderboerderij met jong vee. Er
toonstelling „De Melkweg", die tot 20.000 kg aan producten staan uit* is een marktpleintje uit Oud*Alkmaar
30 Juni a.s. geopend zal blijven en gestald. Op een draaiend platform gebouwd, waar men kaasdragers aan
die de buitenlandse en Nederlandse laat men zien, hoe groot de Neder* het werk kan zien bij de kaaswaag,
bezoekers een indruk wil geven van landse zuivclproductie per uur is: een waarop ook het publiek zich kan las
de rol, die ons land op het gebied hoeveelheid, waarvan de buitenlan» ten wegen. Er is een modelkeuken,
van de zuivelbereiding speelt. Een der geen idee had.
waar men de nieuwste hapjes met
Dat een half millioen Nederlanders zuivel bereid, kan keuren. Er worden
visitekaartje dus van de betekenis
van de Nederlandse zuivel voor onze een bestaan vindt in de zuivelnijver* shows van oude boerendrachten ge=
eigen welvaart en voor de voedsel* heid, en dat van de Nederlandse cul* houden en verschillende bekende or=
tuurgrond niet minder dan 55% in kesten zullen optreden in de zuivel=
voorziening van de wereld.
De tentoonstelling werd ontworpen dienst staat van de melkveestapel en tuin. En op nog vele andere manieren
door de architect H. C. Pieck en ge* /elfs 75% in dienst van de voeding is „De Melkweg" aantrekkelijk ge=
organiseerd door het Nederlands van de veestapel in het algemeen, maakt.
Zuivelbureau, een orgaan van het dat Nederland 600 zuivelfabrieken
Maar belangrijker dan deze at=
bedrijfsleven op het gebied van de telt en 1000 groothandelsondernemins tracties is toch wel de gelegenheid,
landbouw, de zuivelindustrie en de gen, dat 8 milliard gulden in deze 'be* die deze tentoonstelling biedt, om
zuivelhandel. Het aantrekkelijke van drijfstak is geïnvesteerd en dat de eens iets méér te weten te komen van
„De Melkweg" is, dat deze tentoon* melk* en zuivelproductie en export de belangrijkste industrie, die ons
stelling niet alleen de deskundige zal m 1952 1.880.000.000 gulden opbrach* land kent: de zuivelbereiding die ons
boeien, maar ook iets belangrijks te ten, zijn enkele van de belangrijkste land zulk een goede naam heeft be=
zeggen heeft tot de leek, die betrek* wetenswaardigheden, die de bezoeker zorgd in alle werelddelen.
keliik weinig afweet van wat er zoal van ,,De Melkweg" voorgezet krijgt. (Nadruk verboden).
Voorts wordt ,er aandacht besteed
gebeuren moet, voordat hij zijn flesje
melk, zijn pakje boter en zijn stukje aan de bodemgesteldheid, aan de voe«
der* en weidebouw, aan de fokkerij
kaas op tafel krijgt.
WINKELIERS,
Niet alleen geeft „De Melkweg" en gezondheidszorg, aan het vereni*
een interessant overzicht van de weg, gingsleven op zuivclgebied, aan het
Maakt reclame
die de melk gaat van de koe tot de zuivelonderzoek en de zuivelcontrole,
producent en van de uiterste zorg, aan het onderwijs en aan de voedings*
door middel van
waarmee dit product wordt omringd, waarde der producten. In een speci*
de
maar allerlei feiten en cijfers, de zui* aal gebouwde stal worden tweemaal
velbereiding betreffende, worden op per dag 12 koeien machinaal gemol»
ZANDVOORTSE
een boeiende wijze duidelijk gemaakt. ken in slechts 2 minuten tijd. Een
COURANT
Een gigantisch bouwwerk van 3820 diorama van 22 meter breedte geeft
literflessen melk bijvoorbeeld geeft een natuurgetrouw beeld van een Ne*
de jaarlijkse productie van de gemid* derlands weidelandschap. Een koe be*
Want:
delde Nederlandse melkkoe aan! een antwoordt vragen op zuivelgebied.
productie, die nergens ter wereld ge* Tweemaal daags wordt kaas gemaakt
Wie niet adverteert
in een grote kaasmakerij. En in een
evenaard wordt.
wordt vergeten!
Op welke wijze de Nederlandse hoge koeltoren kunnen boter en kaas

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pynstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

j. H. G. WEENINK

Woninginrichting

Gevonden voorwerpen
Opgave van 18=6 t.m. 24*6 1953
Aanwezig ten burele:
Kinderbril; dameshandsch. grijs; paar
blauwe dameshandsch.; shawl; licht*
blauwe ceintuur; padvindersriem;
lichtgroene sok; zwembroek; vulpots
lood; paar bl. linnen damessch.; paar
kindersch.; paar kindersandalen; rub*
bersandaal; winderschoen en sok;
armband; broche; ring met sleutels;
strandschepjes; badhanddoek.
Aanwezig bij de vinder:
Foto's -van filmsterren, Thorbecke*
straat 18; bankbiljet, Langelaan 7,
Bentveld; rode portemonnaie m. inh.,
Hotel „De Schelp"; duimstok, Oos*
terparkstraat 66; zakmes, Poststr. 3;
bruine herenhandsch., Brederodestr.
45; bruine dameshandsch., 'Haarlems
merstr. 43; mil. ransel met inhoud, H.
de Grootstraat 17; blauw*beige capus
chon, J. Snijerplein l; gebloemde cein*
tuur, Hogeweg 25; overhemd met
stropdas, B. Huetstraat 39, Haarlem;
bruin jack, Haltcstraat 10; rood kin*
dervestje, Grevelingenstr. 15, Amster*
dam; halssnoer, Strandtent Zwem*
mer, Zuid; sierspeld, Brederodestraat
172; garnalennetje en emmertje, Em*
maweg 21; kinderschep, .Hogeweg 60;
bal, Marisstraat 36; tas, inh. bridge*
stel, Paradijsweg 10; bandhanddoek,
Vondellaan 20; damesrijwiel, Zeestr.
62 achter; auto*onderdeel, Kostverlo*
renstraat 7.

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Speciaalzaak in
Foto- en Filmartikelen
Ruime keuze in Foto: en Film*
apparaten, Prismakijkers, enz.
FILMS
vanaf ƒ 1,25
KLEURENFILMS
ƒ 4,95

Ontwikkelen, Afdrukken
en Vergroten
'NOG SLECHTS KORTE TIJD'

WOLLEN DEKENS STOMEN
volgens de originele Leidse methode

1 DEKEN
ƒ 1,50
2 DEKENS in l zending ƒ 2,50
3 DEKENS of meerdere per
stuk a ƒ l,s, alles in l zending
Regenjas incl. w.p. nog slechts
enk. weken v. ƒ 5,25 voor ƒ 3,'65
Stoomgoed binnen 3 dagen gereed
Chem. Wasserij en Ververij

KEYSER
Grote Krocht 27, telefoon 2653

L. Balledux & Zonen
Haltestraat 27 telefoon 2596
Grote sortering

Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij n.v.

BALATUM en
COCOSLOPERS

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360

Met ingang van Woensdag l Juli 1953 zullen de populaire

Bakkerij Houtman

RONDRITTEN
met onze comfortabele toerbussen in de schitter
rende omgeving van Haarlem,

ook aanvangen te Zandvoort.
Vertrek Raadhuisplein 10.00 en 13.30 uur.
*
Kerkstraat 15, Zandvoort
Ook voor bruiloften en
partijen:

SLAGROOM-IJS

Duur van de rit pl.m. 3 uur.
Prijs ƒ 2,50, kind. t.m. 9 jaar ƒ 1,25.

Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar tot uiterlijk een uur vóór aanvang
van de rit bij de Stichting Tourintj Zandvoort, kantoor Raadhuisplein 22,
telefoon 2262.

ƒ 1,80 -per liter
SCHEP»!JS.... VERS IJS

IJ SB A R POLAK
Haltestraat 42

De Nederlandse
Miniatuur spoorweg
komt ook in Heemstede
en wel van 4 Juli 15 uur t/m 22 Juli
VREUGDE is het voor ille kinderen — ook voor
diegenen die reeds lang herenschoenen dragen —
dit te zien.
Dagelijks geopend
van 13.30—17.30 en van 19.00—21.30 uur in het

voor

Verf,
Gl
a
s,
Behang
en Schoonmaakartikelen
Jan Snijerplein - Telefoon 2055
Oofc Zaterdags geopend.

Gertenbachs Drukkerij-, Achterweg l

VOOR HEREN:

Licht, luchtig en buigzaam.
Uit onze grote collectie Zomerschoenen ziet U hier 3 voorbeelden.

Geef EEN FIETS!

Maar dan een merkrijwiel!
Een pracht FONGERS vanaf .. ƒ 138,-

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974

Aanbesteding

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie

3499 Gem. Geneesheer, Julianuweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887

Stoomwasserij „Hollandia",

fünstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

in beige of baan,
leder zool • . 13.90

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Moderne
LOAFER

in beige of bruin,
leder zool. . 12.90

MANDY"

Alleen Mandy's lippen waren in staat de woorden
te spreken die hen weer tezamen zouden brengen!
Toegang 14 jaar.
VANAF MAANDAG 29 JUNI t.m.
DONDERDAG 2 JULI, 8 uur
Splendal*Picture presenteert U hun uitzonderlijk
Frans meesterwerk

„De verboden vrucht"
met Fernandel, Francoise Arnoul, Claude Nollier,
Raymond Pellegrin, Jacques Castelot. (18 jaar).
%•>

ZONDAGMIDDAG 28 JUNI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U een
kostelijke lachfilm voor Jong en Oud:

De vrolijke
gevangenis
Toegang alle leeftijden.

2424: Autobedrijven „Rlnko"

Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sqtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2254 Wijnhandel Lefferts, Zeestr. 44

Sportieve
GESPSCHQEN

THEATER „MONOPOLE"

ff

Vanaf Vrijdag 10 JULI
twee avondvoorstellingen

1,45
0,98
0,32
0,19
0,38
0,24
0,68
3,98
6,58

1,15
3,56
5,35
0,98

wordt keurig verzorgd door

Als de vacantie begint en uw dochter of zoon
is geslaagd,

VANAF VRIJDAG 26 t.m.
ZONDAiG 28 JUNI, 8 uur
J. Arthur Rank Organisatie stelt U voor:
Phyllis Calvert, Jack Hawkins, Terence Morgan,
Godfrey Tearle en Mandy Miller in:

4,75
5,95

„De Woïbaal"

Entree: kinderen t.m. 14 jaar ƒ 0,35
ouderen
ƒ 0,50

Abonneert U
op de Zandvoortse Courant

Lakens, Twents graslhv
nen
150/220 cm
180/220 cm
Slopen, dito, 70 x 60 cm,
grote overslag m. knos
pen en knoopsgaten ..
Badstof blokdoeken, alle
kleuren
Ba'dstof pannelappen,
4 kleuren
Doorgeweven dames*
zakdoek
Doorgeweven heren»
zakdoek
Jaguard washandjes ...
Hollandse theedoek, ge*
lust en gezoomd
Dames nachthemden
Dames pyama's
Geruite tafelkleedjes,
80 x 80 cm
Flanellen herenhemden.
Heren overhemden
Gekleurd breikatoen in
felle tinten

Haltestraat 12 A - Tel. 2099

MINERVA-THEATER
(bovenzaal)

Namens zijn opdrachtgever zal ondergetekende in het
openbaar aanbesteden, overeenkomstig het aanbeste*
Lange en korte witte jassen; lange en dingsreglement W.'B. het bouwen van:
korte khaki jassen; grijze jassen;
een clubhuis met fietsenstalling en entree terrein
blauwe, witte en khaki overalls; Man»
met bijbehorende woning met garage aan de Kenne*
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
merweg te Zandvoort.
ribcord en spijkerbroeken.
Bestek en tekening zijn verkrijgbaar vanaf Maandag
VERDER ALLE ANDERE
29 Juni a.s. bij de firma: E. Leeuwenkamp Lichtdruk»
MANUFACTUREN
inrichting te Haarlem, Wijde Geldeloozepad 24, Telef.
17110, tegen betaling van ƒ 7,50, waarvan voor onbe»
schadigde exemplaren ƒ 5,— wordt vergoed.
De aanbesteding vindt plaats op Maandag 6 Juli a.s. in
Klein en groot
het Patronaatsgebouw Grote Krocht 41 te Zandvoort.
eten
•Des morgens om 10 uur.
De Architect: PIET WORM,
v.d. Werff's brood
Studio Duinstraat 10, Zandvoort:

VERVO

KOOPJES

aan, die klinken als een klok!!

Koopt uw Bedrijfskleding
bij het van ouds bekende adres

Wij bieden U deze week

VLECHT-MOLIÈRE

in beige of bruin,
leder zool. . 13.90

PRESBURC
Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM • ZAANDAM -ALKMAAR . HAARLEM . LEIDEN . DEN HAAG - HILVERSUM
BUSSUM . AMERSFOORT . UTRECHT • ARNHEM . NIJMEGEN . BREDA . GRONINGEN

de
BANDEN DES BLOEDS
Dat idee van „banden des bloeds" en
de „stem van het bloed" en dergelijke
uitspraken meer, ben ik sedert kort
geneigd met een korreltje zout te ne»
men.
Mijn oudste zoontje ging een tijdje
uit logeren. Om hem het vertrek wat
makkelijker te maken, somden we
alle voordelen op die' hij zou genieten.
Hij ging in een eigen kamertje sla*
pen. Hij zou de autoped mee mogen
nemen. Het. vooruitzicht geen dage*
lijkse strijd om dat vehikel te moeten
leveren f leurde "hem al helemaal op.
We zouden hem ansichtkaarten stu*
ren, hij zou zakgeld krijgen en elke
Zaterdag een ijsje.
Tenslotte ging hij -huppelend op
reis, ons ternauwernood goeiendag
zeggend. Dat was, voor ons, teleur*
stelling nummer één. Bovendien had*
den we de grootste moeite zijn broers
tjes te troosten die na het horen van
al die heerlijkheden ook beslist weg
wilden.
We stuurden elke dag een brief*
kaart, Doris Day en Roy Rogers, om
en om.
We belden haast dagelijks op om
te horen hoe het ging.
Hoewel geruststellend, was het ook
wat pijnlijk te vernemen dat hij nau=
welijks over ons sprak.
Tientallen keren per dag zeiden
we: ach, hoe zou die schat het ma=
ken, als ze hem nou maar geen an=
dijvie laten eten, of krentenbrood,
daar heeft hij zo'n hekel aan. Zou*
den ze hem wel helpen met uitkle*
den en met zijn veters en zou hij wel
een flanellen laken hebben? Hij ver=
afschuwt katoenen lakens.
De tijd ging ons niet snel genoeg.
Tenslotte was "de dag van terughalen
daar.
We schreven van te voren: om
vier uur komen we je halen hoor, He»
verd!
Wb haastten ons als gekken om op
tijd te komen, want zo'n schaap zit
natuurlijk de hele dag naar je uit te
kijken, niet waar!
Eigenlijk koesterden we de gedach*
te dat we hem uit zijn verbanning
gingen verlossen om hem vol glorie
in het gezin terug te voeren.
Niets was echter minder waar.
Klap één: hij zat helemaal niet op
ons te wachten en weigerde zelfs mee
te gaan. Klap twee: hij had zich -zelf
zonder mopperen aan* en uitgekleed,
tussen katoenen lakens geslapen, an=
dijvie en krentenbrood gegeten, en
de autoped niet aangekeken.
Dat laatste deed hij echter .onmid*
dcllijk toen hij zijn broertjes weer
zag, zodat de goede oude strijd ac*
cuut weer ontbrandde.
Om hem eindelijk mee te krijgen
moesten we beloven hem de volgende
week weer terug te brengen.
Nee, banden*des=bloeds, ik kan er
echt niet veel van merken!
NEEL.
MOTORCL'UB HAARLEM E.O.
De uitslag van de j.l. gehouden be*
trouwbaarheidsrit van de M.C. 'Haar*
lem luidt:
Motoren lichte klasse
1. J. C. 'Besteman, 10 str.p.; 2. A.
Boogaard, 11 str.p., M.C. 'Zandvoort:
3. W. 'Bos, 12 str.p., M.C. Zandvoort.
Motoren zware klasse
1. J. v. 'Hoorden, 3 str.p., M.C.
Haarlem; 2. O. Moeke, 3 str.p., M.C.
Haarlem; 3. M. Kwakkenstein, 4 str.«
p„ M.C. Haarlem; 4. El. Brink, 4 str.*
p. M.C. Haarlem; 5. J. Swart, 6 str.p.,
M.C. Haarlem.
Auto's
'1. E. de Graaff, 8 str.p., M.C. Haar*
lem; 2. H. Meiland, 10 str.p., iM.C.
Haarlem; 3. D. Bult, 12 str.p., geen
club.
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5 raadsleden zonden telegram
i
maar caravankamp aan Verlengde Haltestraat
werd toch weer ontruimd
.. onbevredigend gevoel bij velen..
Zoals te verwachten viel zijn de ge»
volgen van de uitspraak van de Hoge
Raad op 12 Juni j.I. inzake het cara»
vankamp aan de Verlengde Halte»
straat niet uitgebleven. De Hoge
Raad verklaarde dat het bestaande
gemeentelijke verbod op „het hebben
van caravans zichtbaar vanaf de
openbare weg" juist was en dit bete»
kende dus definitief dat exploitant
M. Molenaar in overtreding was, wan»
neer hij op zijn terrein bewoonde ca»
ravans had staan.
Dit was inderdaad 't geval. Maan»
dagmorgen om half tien begon de
brandweer»„beep" met het wegslepen
van de kampeerwagens onder het toe»
ziend oog van de politie.
Voor dat dit echter gebeurde heeft
zioh iets afgespeeld waaruit blijkt dat
niet een ieder in onze gemeente 'het
met deze gang van zaken eens is.
Er had, toen bekend was geworden
dat men gisteren met het wegslepen
van de caravans een aanvang zou
maken, ook een bespreking tussen
raadsleden plaats.

Telegram van 4 -fracties

'i

vreemding wekken wanneer de Ge»
meente de door de exploitant gevraag»
de ontheffing zou verlenen. (Prac»
tisch gesproken kan zij dat namelijk
waarmee dan de gelegenheid wordt
geopend het bedrijf voort te zetten).
Dat, wanneer dat gebeuren zou, dit
„een klap in het gezicht van de
rechtscolleges" zou zijn, zoals door
sommigen beweerd wordt, geloven wij
niet.
De rechterlijke instanties hebben
slechts uitgemaakt óf en in hoeverre
de verordening rechtsgeldigheid be»
zat. De meningen waren hierover ver»
deeld, maar uiteindelijk heeft de Ho»
ge Raad dus vastgesteld dat de ver»
ordening inderdaad verbindend was.
Maar de Rechterlijke instanties heb»
ben uiteraard dóór hun uitspraak
geen waardering of afkeuring omtrent
de inhoud van de verordening, de
toepassing ervan, de mogelijk onthef»
fing enz. te kenneiC gegeven.
Het ging dus slechts om het bepa»
len van een juridisch juist standpunt,
dat van de verwikkelingen rond het
camp en de geschiedenis ervan, zon»
der meer kan worden los gedacht.
Anderzijds is het zonder enige twij»
fel zo, dat de maatregelen, die door
de gemeente in de, loop van de tijd
zijn genomen in deze aangelegenheid,
bij tal van mensen — ook zij die in
deze kwestie een volkomen neutrale
positie hebben — een ongunstige in»
druk hebben gemaakt.
Velen hadden een zekere souplesse
van gemeentewege geprefereerd bo»
ven de formele handelwijze van ge»
meentewege die in een touristen»
centrum als Zandvoort een bedrijf,
dat door een vorm van tourisme kon
bestaan, in feite vernietigt.

Het resultaat was dat er aan de
burgemeester als hoofd van de poli»
tie in allerijl een telegram werd ge»
zonden dat luidde:
„Slegers, Gosen, Weber, van der
Werf f en Tates, Leden van de Ge»
meenteraad, verzoeken U dringend te
wachten met het riemen van maatre»
gelen ten aanzien van Caravan»camp»
Molenaar tot nadere bespreking in
openbare raadsvergadering Dinsdag
Uit het feit dat 5 Raadsleden op 't
a.s." .{dat is dus vanavond).
laatste moment nog getracht hebben
interveniëren, blijkt wel dat deze
Desondanks heeft Burgemeester te
onbevrediging ook in de besturende
van Fenema van zijn bevoegdheid en1 -organen-van.de.Gemeente
jZandvoojt
recht "om" de-ontruiming" "fe^dóen
leeft.
plaatsvinden gebruik gemaakt. Te sterk
Vanavond zal blijken in hoeverre
verwachten is dat een en ander in de
Raad van vanavond wel enige dis» dit consequenties heeft.
cussies teweeg brengt.
Er bestaat een mogelijkheid dat
van de zijde van de Raad een voor»
stel zal worden ingediend om de ver»
ordening, die de heer Molenaar ver»
biedt om een caravanterrein te ex»
ploiteren, weer in te trekken. Indien
dit zou gebeuren is het niet uitge»
sloten dat een dergelijk besluit kans
van slagen heeft. Het zou dan door
Gedeputeerde Staten moeten worden De heren van de Rekenkamer hadden
bekrachtigd, wil het aanspraak ma» weer eens een stunt uitgehaald.
t Was hen ter ore gekomen dat er
ken op rechtsgeldigheid.
De bestaande verordening als zo» nogal royaal met de boterhambeleg»
danig heeft natuurlijk in zoverre een ging bij de Marine werd omgespron»
gunstige kant dat hij niet toelaat dat gen? Zij gingen ijverig aan 't 'rekenen
op allerlei plaatsen in de gemeente e'n kwamen tot de conclusie dat de
caravans zouden komen staan, het» Marine in 't vervolg maar tweede
geen uiteraard ontoelaatbaar zou zijn. soort hagelslag en gestampte muisjes
Zij heeft kennelijk echter niet het moest gebruiken. Ik kan me voorstel»
doel gehad het bestaan van het len dat de Jantjes zioh braaf gege=
kamp aan de Verl. iHaltestraat on» neerd hebben over deze jam»rel.
Maar ze waren toch niet zo goed, of
mogelijk te maken.
Door de raadsheer van exploitant ze moesten de eerste soort zoetig»
Molenaar zijn niet onmiddellijk na heden van de proviandlijst schrappen,
Dat zat ze hoog bij de Marine en
de uitspraak van de Hoge Raad stap»
pen bij het Gemeentebestuur onder» zij besloten een grootse vlootschouw
nomen, doch eerst in het vorige week» te houden. Dit was goed gezien van
end nadat bekend was dat de ont» de Admiraliteit, want het smoorde
heel wat hagelslag» en jam»oproer in
ruiming zou plaatsvinden.
Inmiddels zijn er stemmen die spre» de kiem.
Admiraal Stapelwolk had zich uit»
ken over een rapport van de Neder»
landse Kampeerraad. In de vergade» gesloofd.. Dat mag gerust gezegd wor»
ring van 5 September 1952 is door de den. Kosten (daar komt de Re»
burgemeester gezegd dat de kwestie kenkamer nog pp terug) noch
van het kamp van Molenaar aan de moeite had hij gespaard en
Kampeerraad zou worden voorgelegd. Schout bij Nacht Pimpelmees
Nadien zouden dan verdere maatre» kreeg opdracht om, in samen»
gelen "kunnen worden overwogen. De werking met 'Kapitein ter zee
maatregelen zijn inderdaad gekomen, Landman, een programma voor
maar van een rapport van de Neder» een daverende vloot=manifesta»
landse Kampeerraad heeft nadien tie in elkaar te draaien. Dat
niemand meer iets vernomen. Is er zal de landrottcn leren dat de
een rapport en hoe luidt dat rapport? Marine nog wel iets an»
ders kan dan boterham»
Dit zijn vragen die men zich stelt.
Toen men Maandagmorgen om half men eten met j a m . . . .
tien begon met de ontruiming, ston» eerste soort jam! zei de
den in totaal tien caravans op het Admiraal tijdens een
terrein. Tegen half twaalf werd de pers»conferentie in het
tweede door het hek geloodst op weg Zeemanshuis.
Veel werd er de man»
naar het Gemeentelijk Caravanter»
rein aan de van Lennepweg, terwijl nen van de pers niet gc=
een persfotograaf op het dak van een openbaard, doch zij gin»
tegenoverliggende woning een plaatje gen naar hun respectievelijke redac»
ties met een niet geringe hoeveelheid
maakte.
Des middags werden de ontrui» Hollandse ouwe in maag en hoofd, zo»
dat menig hoofdredacteur last kreeg
mingswerkzaamheden gestaakt.
Van deze tien caravans waren er van acute gas»vergiftiging. Enfin, de
twee niet bewoond, hetgeen inhoudt vlootschouw kwam er, mét of zonder
dat deze kampeerwagens niet kunnen medewerking van de pers en 't werd
worden verwijderd. De betreffende zó!
Nu lag er ergens in een bijna ver»
verordening laat het wegslepen n.l.
alleen toe, wanneer in de caravans geten hoekje van het Y een z.g. vest»
zak»kruiser. Het scheepje was keurig
wordt gehuisd.
Al met al is het te 'betreuren dat gepavoiscerd, maar niemand van de
deze kwestie -weer een dergelijk ver» normale burgerij werd er op tocgela»
ten. De bemanning van de boten, die
loop moest hebben.
Enerzijds is het te begrijpen dat langszij kwamen, werd beleefd ver»
sommigen het idee hebben dat- er na zocht op te rotten, want er was een
de hoogste Gerechterlijke uitspraak speciale instructie, die luidde: Geen
voor de Gemeente geen ,terug' is. burgers, géén volk van land» en zee»
Het zou volgens hen enigszins be» en luchtmacht op de.schuit! De be»
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KINDEREN VAN SPEELTUINVERENIGING
gingen een dag uit
Het was Zondagmorgen ongewoon
druk voor de speeltuin van de vereni»
ging „Kindervreugd". Irt drie bussen
werd op deze dag namelijk een uit»
stapje gemaakt.
Het was een zingende groep kin»
deren die de Zandvoortselaan op»
reed op weg naar Noordwijk en Kat»
wijk om via het vliegveld Valken»
burg een bezoek te brengen aan de
miniatuurstad „Madurodam" in Den
Haag.
'Hier werden de attracties van deze
miniatuurstad grondig bekeken: het
klokkenspel van de kerk waaruit
zelfs orgelmuziek klonk, de varende

schepen en de miniatuur spoortrein
etc.
Na de gebruikelijke tractaties ging
de reis naar het dierenpark te Was»
senaar waar men zich, evenals in de
speeltuin, wel wist te vermaken.
,Wie de bussen op de terugreis
Zandvoort weer heeft zien binnen»
komen met zijn jeugdige, zingende
lading, weet dat deze dag een succes
is geweest. Met een daverend hoera
werd de tocht besloten en de verza»
melde ouders konden hun moe maar
uitermate voldaan kroost, weer in
ontvangst nemen.

Brief aan de Raad
8 van de 13 Zandvoortse Raadsleden hebben zich met een brief gewend
tot de gehele Raad, waarin de ontruiming van het caravankamp van de
heer Molenaar Maandag j.I. ter sprake wordt gebracht. De brief die heden»
avond in de Raadsvergadering in behandeling /ou moeten worden geno»
men, luidt, naar wij, kort voor het ter perse gaan van dit nummer
vernamen:
„Mevrouw, Mijne Heren,
Ondergetekenden, raadsleden der Gemeente Zandvoort, spreken er hun
teleurstelling over uii dat het caravankamp aan de Verlengde Haltestraal
werd ontruimd. Aangezien het bij 't vaststellen der politieverordening nirm
mer de bedoeling van ondergetekenden is geweest d& heer Molenaar m
de uitoefening van zijn bedrijf moeilijkheden in de weg te leggen en zij
reeds meerdere malen de nodige soepelheid ten aan zien van hel bedrijf
van de heer Molenaar hebben verzocht, zijn zij thans van mening dat de
politieverordening in dit opzicht niet gehanteerd wordt zoals door de
meerderheid van de Raad wordt gewenst. Ondergetekenden stellen in
verband hiermede aan de Raad voor het college van Burgemeester en
Wethouders te verzoeken de heer Molenaar ten aanzien van het betref
fende artikel in de politieverordening ontheffing te verlenen en het college
uit te nodigen dit artikel in te trekken of zodanig te wijzigen opdat de
heer Molenaar zijn bedrijf in de toekomst zal kunnen voortzetten".

Gunstige resultaten
voor Wirn. Gertenbachschool
in athletiekwedstrijden
In de voorwedstrijden te 'Haarlem
van de centrale commissie voor
schoolathletiek wisten de jongens en
meisjes van bovengenoemde school
aardige resultaten te boeken. De
meisjes wisten vooral door hun groot
enthousiasme uit een viertal scholen,
de eerste plaats te 'bereiken.
Aan spanning voor de eerste plaats
heeft het niet ontbroken!
Ook de jongens hebben -zich niet
onbetuigd gelaten en wisten zich op
de tweede plaats te nestelen. Door
deze resultaten zijn zowel de jongens
als de meisjes gerechtigd uit te ko»
men in Den Haag op 11 Juli in de
finale met 17 andere districten, om
uit te maken, wie zich voor een jaar
.schoolkampioen van Nederland mag
noemen.
(Hieronder volgen de uitslagen van
de wedstrijden van j.I. Zaterdag.
Meisjes
SO m hardlopen: Leni Koper 11.8 sec.,
Ine v. Hamburg 12.8 sec., Carmen
Emanuels 12.3 sec., Adelien Erna»
nuels 12.3 sec.
Verspringen met aanloop: Leni Ko»
per 4.78 m., Wil v. Keulen 4.17 m.,
Ali Drost 4.05 m, Ad. Emanuels
3.99 m.
Ka.iliebalwerpen: Ali v. d. Bos 41 m,
Annie (Bakker 40 m, Ine v. Ham»
burg 45 m, Alice Spolders 53.50 m.
Kogelstoten (3 kg): Ali Drost 7.79 m,
Gré v. Dam 7.77 m, Wil v. Keulen
7.74 m, Carmen Emanuels 9.62 m.
5 x 80 m estafette: 59 sec.

Jongens
100 m hardlopen: G. Halderman 12
sec., iH. Joacim 13 sec., B. v. Wijk
13.6 sec., John Keur 13.7 sec.
Verspringen met aanloop: G. Halder»
man 5.83 m, F. van Wijk 5.06 m, G.
De brief heeft het fiat van de heren Slegers, Lindeman, Weber, Koning,
v. d. Meulcn 4.80 m,_ John Keur
Goscn, v. d. Werff7 Moll-eiv Tates.
........
— ------- 4.41 m . - - - - - - - "
Alleen de Partij van de Arbeid is hierbij dus merkwaardigerwijze niet H.oogspringen met aanloop: T. Laane
vertegenwoordigd.
1.50 m, H. Joacim 1.50 m, F. v. Wijk
1.40 m, R. v. Harnersveld 1.35 m.
Kogelsloten (5 kg): P. v. Veghel 9.96
m, R. v. Wijk 9.60 m, G. v. d. Meu»
deze keer z'n vuurdoop. Het was z'n
9.42 m, T. Laane 9.50 m.
eigen schuld, maar 't ventje moest 4 xlen100
m. estafette: 50.6 sec.
even daarna «aar kooi, waar hij zich
overgaf aan niet al te schone mijme»
Vloolschouw.
ringen. 'Zo nu en dan verscheen z'n Raadsagenda aangevuld
doezelig hoofd door de patrijspoort..
De sloep, die de lui van de Reken»
de agenda voor da vergadering
velvoercnde officier van het kruiser» kamer van land had gehaald, kwam Aan
de Raad, hedenavond te houden,
tje, Lt. ter zee Van der Fust, hield keurig langszij. Schout bij Nacht Pim» van
zich uitstekend aan de afspraak en 70 p_elmees, die voor deze ene keer be» zijn nog enkele punten toegevoegd:
nu en dan liet hij de vuurmondcn van reid was over te werken en dus bij Benoeming onderwijzeres aan de
de kanonnen dreigend over het Y dag ook wat deed, gaf met een hoffe»
draaien. Verder gebeurde er niets, lijk handgebaar te kennen dat de hc» Karel Doormanschool
Totdat er bericht kwam alles voor r en maar aan boord van de kruiser Ter vervulling van de vacature, ont»
een ontvangst in gereedheid te ma= moesten gaan. De ambtenaren, een staan door het vertrek van de heer
ken. Lt. ter zee Van der Fust was in beetje witjes om de neus van de M. A. Liefland, onderwijzer in vaste
z'n nopjes. Hij sprak zijn kerels toe tocht over het Y, begonnen te klim» dienst aan de Karel Doormanschool,
en gaf order de schuit nog schoner te men met knikkende knieën. Er waren is, in overleg met de Inspecteur van
zwabberen dan ze al was.
vijf heren. De bemanning van de krui» het 'Lager Onderwijs te Haarlem, de
Nu moet ik hier even verklappen ser stond in 't gelid en toen het eer» volgende voordracht opgemaakt:
wat er aan de hand was, anders be» ste ambtenaarlijke hoofd over de re»
1. Mejuffrouw J. E. Hesselink, on»
grijpt u niet goed waar 't verhaal Hng kwam, daverde er een salvo over
dcrwijzeres aan de o.l.school te
heen gaat.
het Y. 'Het hoofd verdween. Enfin,
Wijk en Aalburg;
De Admiraliteit had deze vestzak» het duurde een kwartiertje eer het
2. Mejuffrouw J. A. Ellerbroek,
kruiser in petto gehouden, speciaal vijftal goed en wel aan boord stond,
onderwijzeres aan de o.l.school
voor het aangekondigde bezoek van En toen gebeurde het. Niemand bc»
te
Leuvenum;
een deputatie van de Rekenkamer. ;<reep /o gauw wat er aan de hand
3. Mejuffrouw H. J. W. Wesselink,
Dit was, zogezegd, het paradepaard was, maar op een gegeven o.genblik,
onderwijzeres aan de o.l.school
van de Marine: Een klein schip, zodat net toen er handen werden geschud,
te Kloetinge.
de Rekenkamer bij voorbaat verte» lagen er vijf ambtenaren te sparte»
len over het dek.
Schout bij Nacht Pimpelmees zette
z'n steek vaster op het hoofd en be» Geloofsbrieven van drie Raadsi
keek de situatie, aandachtig. Die land» leden
rotten zijn zwaar in de lorem! dacht
hij eerst, maar toen hij zag dat de hè» Inmiddels hebben ook mevrouw A.M.
ren oprecht gepikeerd waren, keek hi Mol»van Bellen en de heren Ir P. G.
vragend naar Lt. ter zee Van der van Kuijk en J. L. C. Lindeman hun
Fust, die moeite had zijn grijn/ende geloofsbrieven met de daarbij beho»
rende stukken ingezonden.
mannen in de hand te houden.
Plotseling ontdekte hij iets, wat
hem onthutst een stap achteruit deed
metten. Het dek was voorzien van een
Huur Brandweergarage
flinke laag j a m . . . .
L. ter zee Van der Fust werd ter In de vergadering van 2 Juni ging
verantwoording geroepen en de heren een brief van de eigenaar van de
van de Rekenkamer sprongen over brandweergarage, de heer C. Weber,
boord. Alles viel in duigen. . . . en hc» naar het college.
De heer Weber deelde mede zich
lemaal niet in goede aarde. De be»
manning van de vestzakkruiser had neer te leggen bij het raadsbesluit van
na het feest het dek met de zorgvul» 27 April waarbij de Raad een verho»
dig in de geschutstorens bewaarde ging van de liuur weer introk. Hij
eerste soort jam ingesmeerd. Admi» meent echter dat het recht en billijk
raal de Ruyter gebruikte vroeger is dat de gemeente een vijfjarig con»
groene zeep en waarschijnlijk eerste tract met hem aangaat. Er 'bestaat
Jam in de geschutstorens.
soort, voor sommige gelegenheden, voor het college geen bezwaar om de
zo dachten de brave varcnsgezellcn, bestaande mondelinge overeenkomst
derd zou zijn. De avond vóór het be» wij zullen 't eens met jam doen. De door een schriftelijke te vervangen,
zoek werd er nog een intiem feestje uitwerking was prima. Officiële spijt» zij kan zich echter niet voor de tijd
gevierd door de bemanning. Schout betuigingen gingen, zowel mondeling van 5 jaar binden daar het mogelijk
bij Nacht Pimpelmees hoorde het ru= als schriftelijk naar de Rekenkamer, is dat de gemeente binnen die tijd
moer met gemengde gevoelens' aan. maar de Admiraliteit smult nóg van zelf een nieuwe garage heeft laten
Hij zou de heren van de Rekenkamer deze stunt. {Lt. ter Zee Van der Fust bouwen.
Voor 'het tijdvak van l Jan. 1953
moeten rondleiden over het model» werd bevorderd tot Kapitein). De be»
schip en hij dacht met angst aan de manning van z'n schuit kreeg een t.m. 31 Dec. 1957 kan een overeen»
mogelijke averij, die het slagscheepje extra oorlam en drie dagen ver» komst worden aangegaan, de gemeen»
van zijn feestvierende bemanning zou zwaard. De Rekenkamer zal nu waar» te behoudt zich o.m. echter het recht
kunnen oplopen. Maar 't viel nogal schijnlijk uitrekenen dat de hele Ma» voor van tussentijdse opzegging met
een termijn van 6 maanden.
mee. Alleen kreeg het koksmaatje rine een janboel is.
BARTJE.

F&MILIEBERICHTEN

MEISJES

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze zoon en
mijn broertje
Er kunnen nog
WILLEM WIEGER
W, van Lier
geplaatst worden, ongeschoold of geschoold
H. H. van Lier*Roorda Openbare Leeszaal
Doorfje
Salaris volgens C.A.O.
en Bibliotheek
Zanclvoort, 28 Juni 1953
Brugstraat 15 bov.
Zeestraat 60
Gedurende Juli alleen
Dinsdagsavonds
Op Woensdag l Juli hoopt de
geopend van 7.30 tot 8.30 u.
Heer
Schoolstraat 2
Gedurende Aug. gesloten.
J. TH. DE NIJS
GEVR. NET MEISJE
A. van der Mije & Zn.
de dag te gedenken dat hij 25
voor halve dagen. Aanmel*
jaar geleden bij de Amsterdam*
den Woensdag na 4 uur.
se Waterleiding in dienst trad.
Kostverlorenstraat 23.
Helmersstraat 27.
WERKSTER GEVRAAGD
voor enkele dagen.p. weck.
Aanm.: Thorbeckestraat 42.
Te
koop: FAUTEU1L.-STEL
iHeden overleed na een kort*
Off. Dealer
van ƒ 245,- voor ƒ 185,-.
stondige ziekte, /.acht en kalm,
Prima
eiken,
bekl.
m.
Epin*
onze lieve Man, Vader, Be*
clé. F. C. Heemeijer, stof*
huwd* en Grootvader
fecrder, v. Ostadcstraat 7 a.
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
GERRIT KUIPER
Via Zeevveg 8 km vanaf Zandvoort
in de leeftijd van bijna 76 jaar.
Abonneert U op de
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
Uit aller naam:
Zandvoortse Courant
C. IL KuipenDe Nijs
Van WOENSDAG tot
Amsterdam, 28 Juni 1953
Jaarvergadering
Bunsenstra.it 126 hs.
en met ZATERDAG
„Op Hoop van Zegen"
De teraardebestellmg zal plaats
GEHAKT h.o.h. van ƒ 1,60 voor
ƒ 1,30; l kg voor ƒ 2,50
hebben Woensdag l Juli, tegen
DOORR. LAPPEN van ƒ 1,90 voor
ƒ 1,60; l kg voor ƒ 3,- Maandagavond hield de toneelvereni*
11.30 uur op de Nieuwe Oosters
MAGERE LAPPEN van ƒ 2- voor
ƒ 1,90; l kg voor ƒ 3,50 ging „Op Hoop van Zegen" de jaar*
begraafplaats, Kruislaan te Am»
RIBLAPPEN van ƒ 2,10 voor
ƒ 1,98; l kg voor ƒ 3,75 vergadering in Ons Gebouw. De jaar*
sterdam.
SAUCT.TSJES, heerlijk gekruid, van ƒ 1,95 voor
ƒ 1,50 verslagen van secretaris en penning*
DOORR. VARKENSLAPPEN
f 1,23 meester, welke zeer optimistisch wa*
ren, werden goedgekeurd. In de kas*
WIJ garanderen onze prijzen en kwaliteiten!
controlecommissie werden benoemd
mevr. A. Paap*Paap en de heren L.
Postale perikelen
Kleine Krocht l Paap en W. van der Moolen.
acclamatie werden
de aftreden*
Voorlopig geen tweede poslagent*
Telefoon 2 4 3 2 deBijbestuursleden
J. SG. Bisenberger,
schap in Zanclvoort, zo meldden wij
voorzitter, W. H. Kemper, penning*
Vrijdag j.l.
meester en L. H. Cohcn, 2e penning*
Men vraagt zich echter toch af
meester herkozen.
wanneer er voor de instelling van 'n
Besloten werd deel te nemen aan
Gemengde
berichten
tweede agentschap dan wel aanlei*
de
zomerbijeenkomst op 30 Augustus
ding bestaat, tenzij onderstaand geval
te
Haarlem,
welke door de N.A.T.U.
In
de
Swaluestraat
kregen
vorige
week
onwetendheid
—
gestopt.
Er
werd
geheel op zichzelf ?ou staan, hetgeen
wordt
georganiseerd.
Tevens besloot
twee
jongens
ruzie.
Het
„uitvechten"
even
later
echter
zo
vreemd
met
de
o.i. niet zo waalschijnlijk is:
de vergadering ook in het komende
kon
alleen
maar
met
stenen
geschie:
wagen
omgesprongen,
dat
de
politie:
Op 30 Juni gewacht voor loket l den, totdat hieraan een abrupt einde man zijn neus maar eens buiten de winterseizoen deel te nemen aan de
van 9.20 uur tot 9 50 uur, dus precies kwam.
ongeacht het resul*
Een steen vernielde een groot deur stak, maar niet in andermans toneelwedstrijd,
een half uui.
taat behaald in de afgelopen winter.
papieren.
Deze
ontbraken!
De
gevof*
winkelruit.
Schade
pl.m.
i
200,—
De betreffende persoon die 'n post*
'bekend wordt deze uitslag eerst
gen bleven om deze reden voor de Zoals
—o—
cheque verzilveren moest, wilde te*
op Donderdag 9 Juli a.s. bekend ge*
vens op de spaarbank storten het* Uit een consumptietent op 't strand bestuurder niet uit!
maakt.
—o—
geen enige tijd geleden nog aan loket verdwenen na een inbraak een aan* De hulp van de ziekenauto
zal het winterprogram*
Zon* maBinnenkort
l mogelijk was.. Om dit loket te ont* tal handdoeken en verschillende dagavond ingeroepen voor werd
't vervoe* steld.door het testuur worden vastge*
lasten heeft men dit waarschijnlijk snoepartikelen. Van de dader(s) geen ren van een man, die op het
strand
naar loket 3 overgebracht.
De regisseur, de heer J. Lubbers,
spoor.
onwel was geworden en naar zijn wo; werd
Daar moest nu wederom een kwar*
na de officiële vergadering door
—o—
ning moest worden overgebracht op de voorzitter
tier worden gewacht, zodat in totaal Drie jongens uit Heemstede huurden advies
dank gebracht voor zijn
van Dr J. van der Meer.
drie kwartier in het postkantoor werd Zaterdag een auto en reden zonder
terwijl deze woorden verge=
Een tijdelijke gast werd nabij hei leiding,
zoetgebracht. Toen deze persoon bij in het bezit te zijn van een rijbewijs Gasthuishofje
gingen van een aardige attentie
door een hartaanval zeld
de uitbetaling vroeg om wat kleine naar Zandvoort. Bij de woning van getroffen en moest
Ook zijn echtgenote werd in dit op=
eveneens
naar
biljetten inplaats van .grootgeld', een agent van politie werd — in alle haar. woning worden vervoerd.
zicht niet vergeten.
deelde de beambte hem mede dat hij
niet onwelwillend wilde zijn, maar
dat de uitbetaling in kleinere biljet*
Nogal wat aanrijdingen
ten de andere mensen nog langer zou PUZZLERIT
moeten doen wachten....
Zeventig jaar A.N.W.B. Donderdagmiddag 4 uur op het Bad*
Onze zegsman kon dit inzien en zag Onder buitengewoon gunstige weers*
huisplein botsing tussen een auto en
omstandigheden hield de motorclub
dus verder van zijn verzoek af.
Van Velocipédistenorganisatie tot een motor. Weinig schade, geen per*
,,'Zandvoort"
Zondagmiddag
een
ge*
Nationale Toeristen: en Verkeers= soonlijke ongelukken.
Indien dit geval geen uitzondering
puzzlerit over een afstand van
is, bestaat er voor Burgemeester en slaagde
bond
circa
75
km
en
over
goed
begaanbare
Wethouders misschien indierdaad aan* wegen. Er was per kilometer een deel*
Zaterdagmiddag half drie reed in de
leiding om op deze kwestie bij de Di* nemer, n.l. 46 motoren* en 29 auto's. Op l Juli a.s. bereikt de Koninklijke Marisstraat een auto tegen een voor*
rectie van de P.T.T. terug te komen, De Zandvoortse leden zaten dit keer Nederlandsche Toeristenbond A.N. ganger, die plotseling moest remmen
welk recht het College zich heeft op fluweel, daar 'zes van de eerste W.B. de respectabele leeftijd van 70 Lichte schade, geen persoonlijke on*
voorbehouden.
>
negen prijzen voor „Zandvoort" wa* jaar. 'Opgericht in 1883 als vereniging gevallen.
ter bescherming van de belangen der
—o—
ren.
DUIVENSPORT
velocipède*rijders — de eerste vorm Zaterdagmiddag 5 uur werd een wiel*
De
gedetailleerde
uitslagen
luiden:
van snelverkeer op de weg — heeft rijdster in de Kerkstraat door een
Postduivenvereniging „Pleines" hield
Maandag 29 Juni een wcdvlucht van* 1. W. van Delft, M.C. Zandvoort, de Bond zich snel in algemene zin auto aangereden. Schade aan' het rij*
op OZ, 125 cc, 11 strafp.
ontwikkeld en is uitgegroeid tot een wiel gering, geen persoonlijke onge*
af Pont St. Maxence, 367 km. Om
6.30 uur gelost, werd de eerste duif 2. K. Brink, M.C. 'Haarlem, op nationale organisatie, die met ruim lukken.
Triumph, 350 cc, 12 strafp.
een kwart milliocn leden zijn zorgen
om 13 22 uur getoond.
-o—
*
J. N. Huyer l, 20, 22; H. Lansdorp 3. P. Limbach, M.C. Zandvoort, op uitstrekt over alle vormen van toe*
Zondagochtend
reed
een
auto
op
d-2
risme en wegverkeer.
Maico, 200 cc, 16 strafp.
2; A. J. Spolders 3, 15, 27; K. Kra*
Van deze leden zijn er ruim 130 000 Zeestraat achterwaarts naar beneden
nier 4, 16, 29; H. Vleeshouwers 5, 18; 4. J. Leeuwerke, M.C. Zandvoort, op
automobilist, terwijl voorts -wielrij* tijdens een parkeermanoeuvre. Ge*
H. Bartens 6, 21, J. Koning 7,19; A.
Jawa, 250 cc, 17 strafp.
Dorsman 8, 9, 11; P. Koper 10; C.Ko* 5. Dandey, M.C. Prinsenstad, op ders, motorrijders, bromfietsers, wan* volg: botsing met een geparkeerd!
per 12, 26; C. Visser 13, 17: A. Paap
Sunbeam, 1000 cc, 18 strafp.
delaars, watertoeristen en kampeer* wagen. Lichte schade, geen .persoon*
14, C. K. Draijer 23, 30; B. Lukkassen 6. Ch. Leonhardt (geen club), op ders in grote getale deel 'uitmaken lijke ongevallen.
—o—
24, 25, P. Peters 28.
Eysink, 200 cc, 19 strafp.
van de Bond, die zich vooral ook een
7. A. W. Korstjens, M.C. Zandvoort grote faam heeft verworven door het Zondagmiddag omstreeks 4 uur bot*
met Hillman, 21 strafp.
plaatsen van de wegwijzers.
ste een auto aan de Vondellaan ter
8. A. J. Boogaard, M.C. Zandvoort,
Nog door een ander initiatief, dat hoogte van de Vijverhut met flinke
Een inwoner uit Rotterdam
op OZ, 150 cc, 23 strafp.
zeven jaar geleden genomen werd, snelheid tegen een geparkeerde wa*
wilde zijn Zondag eens in
9. H. Oddens, M.C. Zandvoort, met heeft de A.N.W.B. de erkentelijkheid gen op. Beide wagens vrij ernstig be=
Zandvoort doorbrengen, stapte
Ford, 23 strafp.
van het gehele gemotoriseerde ver* schadigd, maar geen persoonlijke on*
in zijn wagentje en plaatste
10. O. Moeke, M.C. Haarlem, op B. keer verworven: de oprichting van de gevallen.
zijn eigendom op één van onze
M.W., 500 cc, 25 strafp.
Wegenwacht. Honderdtwintig gele
parkeerterreinen, juist naast
11. W. Smits, M.C. Haarlemmermeer, pechbestrijders patrouilleren dagelijks
een prachtige Jaguar. Deze in=
op CZ. 125 cc, 26 strafp.
op 't Nederlandse wegennet, terwijl Zondagmiddag kwart voor zes bot*
teresseerdc hem wel, daar zijn
12. B. de Korte, M.C. Haarlem, op 120.000 auto's en motoren het \Vesjen* sing tussen een auto en een motor op
directeur eveneens /.o'n wa*
B.M.W., 500 cc, 28 strafp.
wachtschild voeren. Ruim 460.000 de Noordboulevard. Beide voertuigen
gentje(l) bezat, maar ach deze
13. ö. Enthoven, M.C. Haarlemmer* pechgevallen werden door de Wegen* liepen schade opt de motorbestuurdearme patroon moest thuisblij*
meer, met Ohevrolet, 29 strafp.
wachten in deze zeven jaar behan* een lichte hoofdwonde.
ven, daar rijn wagen tot Dins*
14. A. B. Stroyckens (geen club) met deld.
dag in de reparatie was.
Ford Taunus, 30 strafp.
In feite heeft een toevallige ont*
Plotseling bemerkte de man
15. J. Zethof (geen club), op Norton,
moeting tussen de Haagsche Velocipé*
echter dat het nummer van de*
500 cc, 36 strafp.
distenclub „De Ooievaar" en de Haar*
ze wagen hetzelfde was als
lemsche Velocipédistenclub in de
dat van zijn baas' wagen. En
telefoonnummers
GYMNASTIEKVER.
„O.S.S."
lente van 1883 geleid tot de oprich*
eerst toen ging zijn belangstel*
ting van de Bond.
en adressen
Afd. athleliek
ling uit naar de inzittenden,
In de serre van „Het Wapen van
vier voor hem onbekende jon*
Ook de 3e en laatste competitiewed* Friesland"
te Hillegom bespraken de 2000 Brandmelding
Scheden. Hij trof het, want een
strijd athletiek van de Kennemer
en de Hagenaars de 2403 Commandant Brandweer
agent van politie was ter
Turnkring vond in Haarlem onder Haarlemmers
plaatse, maar toen het waar*
i/eer gunstige weersomstandigheden moeilijkheden, die de ontplooiing van 3043, 3044 Politie
velocipède=rijden belemmerden:
heidsgetrouwe verhaal — dat
plaats. De resultaten waren ook nu het
de tegenwerking van Overheid en 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
echter zeer onwaarschijnlijk
over 't algemeen niet slecht.
én het ontbre= 2345 Gem, Secretarie
aandeed — aan de vertegen*
'Op deze avond moest verwerkt plattelandsbevolking
van behoorlijke wegen.
woordiger van de Hermandad
worden: 200 m, verspringen en speer* ken
Daar men van oordeel was, dat al' 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
was gedaan, waren de vogels
werpen.
in gezamenlijk verband verbete* 2262 Informatiebureau Vreemdelingevlogen.
Onze heren weerden zich op deze leen
in deze situatie te brengen zou
Het geduld van de politie is
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
nummers keurig terwijl alle Ie plaat* ring
werd besloten tot het uitschrij*
soms echter onuitputtelijk, ook
sen door O.S.S.*ers werden bezet en zijn,
2887
Stoomwasscry „Hollandia",
ven
van
een
landelijke
vergadering,
dit keer. Men liet na uren
wel:
fünstrykery, J. H. G. Weenink,
waartoe alle bekende velocipédisten*
wachten de heren wegrijden,
G. iHalderman 200 m in 24.2 sec. en clubs in Nederland zouden worden
Pakveldstraat 30 a
hield de wagen toen aan en
verspringen 5.68 meter; H. Gansner uitgenodigd.
vroeg naar de papieren. En de
2560
Taxi dag en nacht, Zandvoortsespeerwerpen 41.80 m.
Op l Juli vond deze druk bezochte
rest? Ach, die kunt U wel
laan 7 l
Behalve deze 3 persoonlijke kam* bijeenkomst in Utrecht plaats, waar*
i'aden!
pioenstitels op genoemde nummers bij werd besloten tot oprichting van 2135 Zandvoortse Courant, G er ten De Jaguar bleef in Zandvoort
bachs Drukkerü, Achterweg l
zal ook de ploeg het kampioenschap een Bond, die het wielrijden in Nc=
en de knapen — die geen cent
van de Ie klasse wel behalen, daar dcrland zou populariseren en zich 2424 Autobedrijven „Rinko"
meer bezaten — moesten maar
na de 3e wedstrijd reeds 6523 punten voorts ten doel stelde „het toeren in
Oranjestraat en Stationsplein
trachten Uitend hun woon*
waren behaald.
Nederland te bevorderen en uit te 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
plaats (Den Haag) te berei*
Hulde
aan
dit
viertal,
dat
op;
fraaie
breiden",
een
devies,
dat
wel
op
ken....
„De Opbouw", Tolïensstraat 47.
wijze de naam van O.S.S. heeft hoog* grootse^ wijze werkelijkheid is gewor*
gehouden.
den.
2254 Wönhandel Lefferts, Zeestr. 44
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LA VIANDE

Belangrijke

de.
DE KINDEREN FINALY.
De pijnlijke zaak met de kinderen
Finaly schijnt eindelijk tot een oplos»
sing te zijn gebracht.
Deze geschiedenis zal u allen wel
bekend zijn, maar toch" wil ik ze nog
even in ihet kort samenvatten.
Toen de ouders van deze beide
Joodse jongetjes destijds in Frankrijk
door de Gestapo werden weggehaald
om niet meer terug te keren, zijn de
kinderen ondergedoken bij een Pa*
rijse dame, Mej. Brun. Z.e heeft ze
naar beste weten opgevoed en is in
de loop der jaren zeer veel van haar
pleegzoons gaan 'houden. En die ge*
negenheid was wederzijds.
Logischerwijze heeft ze ze een ka*
'tholieke 'opvoeding gegeven, in de
eerste plaats omdat ze zelf katholiek
was en ten tweede omdat het in die
jaren niet mogelijk was de kinderen
volgens Joodse begrippen op te voe*
den. Bovendien was deze Katholieke
opvoeding een uitstekende camoufla*
ge voor het alziend oog van de Duit*
se bezettingsautoriteiten.
Het is gelukt, de kinderen zijn ge*
spaard gebleven voor de gaskamers
in de Duitse concentratie*kampen.
Een soortgelijk geval kennen we
hier in Nederland, waar een Joodse
babv werd groot gebracht door vier
Katholieke dames in Hilversum.
Maar nu doet zich bij 'beiden het
moeilijke geval yoor, dat er na de
oorlog verre familieleden komen, die
hun rechten op de kinderen laten gel*
den, met de bedoeling ze groot te
brengen in Israël. Deze familieleden
kennen de kinderen niet en de kinde*
ren kennen hen niet.
In eerste instantie is de reactie van
de pleegouders begrijpelijk, die weis>e=
ren hun .kinderen af te staan.
Voor de vrouw is dit gemakkelijk
in te denken, je hecht aan een kind,
dat je ongeveer acht jaar hebt ver*
zorgd, dat je de eerste woordjes hebt
geleerd en wiens eerste stapjes je ge=
leid hebt.
En toen het hoogste gerechtshof
uitspraak deed ten gunste van de on=
bekende familieleden, groeide dit ver*
zet uit en nam wanstaltige vormen
aan.
De kinderen waren als het ware
plotseling van de aardbodem verdwe*
nen. Wel werden enkele sporen nage*
laten die naar een klooster leidden,
maar verder kwam men niet. Natuur*
lijk is er veel over geschreven en de
meningen waren zeer verdeeld. De
een was het met de pleegouders eens,
de ander met de familie.
Ik heb deze geschiedenis met veel
belangstelling gevolgd maar vind het
moeilijk een oordeel te vellen.
Eén ding is me wel opgevallen in al
deze artikelen en berichten: over de
kinderen zelf werd niets geschreven,
misschien zelfs niet eens gedacht.
Hoe zouden ze gereageerd hebben,
als ze plots uit hun vertrouwde om*
geving waren losgerukt en meegeno*
men naar vreemden (al zijn dat dan
familieleden) naar een vreemd land,
met een hun vreemde godsdienst?
En hoe zullen ze zich gevoeld heb*
ben toen ze ineens als een dief in de
nacht moesten vluchten en gesleept
zijn van 'het ene klooster naar het an*
dere, zelfs tot over de grenzen?
Als hier een wijze koning Salomo
het oordeel had moeten uitspreken en
had gezegd: „geef mij maar een
zwaard, dan zal ik ze middendoor
hakken en kunnen' jullie allebei de
helft krijgen", dan was daar niemand
geweest die gereageerd had als die
moeder, die zei: „Heer laat mijn
kind leven, geef het dan maar aan
haar". Nee, hier zouden beide partij*
en hebben geschreeuwd: dood ze
maar, want het gaat hier niet om de^
kinderen, 'het gaat hier alleen maar"
om onszelf, om onze principes, om
onze godsdienst.
En nu is, althans wat de Finaly's
betreft, een regeling getroffen, waar*
bij de rechten van de kinderen, hun
welzijn, vrijheid en gezondheid in het
centrum worden geplaatst.
Indien het mogelijk is, deze rege*
ling zonder al te grote conflicten uit
te voeren, dan zal hiermee een uiter*
mate onaangename kwestie bevredigend zijn opgelost.
GELSKE DE NES.
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 30 Juni S uur: film „De ver*
boden vrucht".
Woensdag l Juli 8 uur: idem.
Donderdag. 2 Juli 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van
Gerty 'Brant. Internationaal ,Caba*
ret*programma,
Van 4 Juli t.m. 22 Juli, van 13.30 tot
17.30 en 19.00 tot 21.30 uur in het
Minerva*Theater te *Heemstede: De
Nederl. Miniatuurspoorweg.
Met ingang van Woensdag l Juli:
populaire rondritten met toerbus*
sen der N.ZJH.V.M. Vertrek Raad*
huisplein 10.00 en 13.30 uur.
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S L O P E N D DEBAT
Indien één raadsvergadering geschikt
was-'om de eigenlijke "houding .V-<m
raadsleden"»en *fracties te leren ken»
nen, dan was^het wel die van Dins»
dag j.l., waarin *"de „caravankwestie"
ter sprake kwam. " 1
i - De eivolle "publieke tribune bewees
jd(t£.nfen een „storm" verwachtte';-zij
1s,\vat "dat betref t' bedrogen 'uitgeko»
nran4al-"werdenJer~JSiMns wat stekelige
opmerkingen gemaakt..
De opmerkzame toehoorder zal
echter bemerkt-heb,ben dat verschil»
lende 'raadsleden -zich eveneens op
een krachtige actie van achter de col»
legetaf el ^ ^hadden geprepareerd en
dientengevolge_ 'hadden hun eerste'
uitlatingen^ c'ëh z'ekere agressieve
toon. ^Toen echter J>leek" dat alles in
der minne geschikt kon "worden en
dat de mogelijkhede'n" aamye/fg wa»
ren om het dofel —'''de " vergunning
voor het caravankamp — te bereiken,
toen kwam men'langzamerhand terug
in een mildere stemming, de scherpe
kantjes werden afgevijld, moties
waarin over teleurstelling over de
ontruiming werd gesproken werden,
*ingetrokken of sneuvelden.
En een raad, waarvan 8 leden per,
brief hun teleurstelling hadden uitge»
sproken over de ontruiming van het
caravankamp, voelde het compromis
dat in de lucht hing en eindigde met
,zijn vertrouwen uit te spreken in de
'verdere handelswijze van het college '
Dit was zeker voor'het grootste deel,
te danken aan de Burgemeester, dieN
hoewel wij het op verschillende pun»]
ten niet met hem eens'konden zijn,,'
een leerzaam college gaf in parle*
méntarisme en oratorische strategie.
- Het was duidelijk dat de poging
van enkele ra'adsleden om toch nog
een meer toegespitste houding van'
de raad te forceren-,-hiertegenover
bii
voorbaat vrij kansloos - was1, ook al,
bleven '-zij wellicht trouwer aan het'
door^Hen eenmaal ingenomen stand»;
punt dan anderen. " ,
j
^Op een-"gegeven moment kan dat
echter weinig zin en-nut meer heb»
ben, omdat-het klimaat-ir^-de raad»
'raal" reeds , ongemerkt gewijzigd is,
—"zachtere'temperaturen—. *
' Al-met at-werdlihet een bijzonder
tekenend verloop dat de' "discussies
te zien gaven.
En vrij duidelijk viel er uit af te
leiden dat de' Raad merendeels zeker
niet voelt voor' het duel als zodanig
en al,te scherpe tegenstellingen liever
'voorkomt wanneer de gulden midden»
weg, die ook naar hefdoël leidt, kan
worden bewandeld.
Ofschoon het reeds een vaste — en
naar wij menen goede - gewoonte is
'aan raadsvergaderingen een ruime
aandacht te besteden, hebben wij er
dit keer -haar, gestreefd een zo vol»
ledig, mogelijke indruk van de be»
'spr'ekingeri en de houding onzer be»
sjuurdfrs te geven. Deze vindt u dus
hiernaast.

SUBSIDIE; "fe ~

,-. -, •• i

j. -i '-'

van liet Rijk voor restauratie
•van toren Hervormde Kerk
De Minister van Onderwijs, Kunsten
.en Wetenschappen
heeft voor de
"restauratie van de toren der N.H.kerk
„te, Zandvoort, rijkssubsidie toegezegd.
Dit subsidie zal bedragen 40% van
cfe
restauratiekosten, ad f 81.717,—.
s
, Burgemeester en Wethouders heb:
*ben voor dit werk ook subsidie aan:
'gevraagd- van de provincie Noord:
• hol land'.
l
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«•
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i

''

Het O.S.S. heren»yiertal dat deelnam
aan de athletiek»competitiewedstrij»
den .van de Kennemer Turnkring,
hê.eft met 10133 punten het kampioen»
van de Ie klasse behaald.
-

BAZAR .
en 'vele attracties
t.b.v. CÏara-Stichting
In Tiet sanatorium „ClaratStichting",
Kostverlorenstraat 93, alhier, zal op
Dinsdag 7 Juli van W uur v.m. tot
9 uur-n,m. en op Woensdag 8 Juli van
10 uur v.m. tot 5 uur n.m. een bazar
gehouden worden. JDe opbrengst hier:
v$n 'is. ten bate van de arbeidsthera:
p/e. voor de. dames* en kinderpatièn:
fen. Naast verschillende eigen ge*
.maakte handwerken zullen er velerlei
attracties- zijn.

OVER HET CARAVANKAMP VAN DE HEER MOLENAAR
/

Drie moties, doch één werd „ingeslikt" — Rapport van
Ned. Kampeerraad spaarde kool en geit - Controverse:
Voorzitter-de heer Tates — De heer Weber: Hoofd van
de politie moet burgervader kunnen -zijn!
Toch nog één vergunning voor de heer Molenaar?
Arrest van de Hoge Raad verplichtte niet tot ontruiming.
VOORZITTER, die er de yöbrkeur advies gevraagd van de directeur van
aan had gegeven deze kwestie na de Publieke Werken, de gemeentegenees»
eigenlijke agenda te behandelen, heer, de politie en ook van de brand»
opende de discussies, door de Raad weer wordt een rapport op prijb ge»
te vragen of zij er mede accoord ging steld. Deze instanties is gevraagd
de heer Slegers te lafen interpelleren. welke voorzieningen h.i. moeten wor»
Aangezien er niemand bezwaren naar den getroffen en aan welke eisen
voren bracht, kreeg, interpellant ,het moet worden voldaan om de heer
woord.
Molenaar een vergunning te doen
De heer SLEXJERS zeide deze ge» krijgen voor het plaatsen van een be»
sohiedenis niet 'bepaald prettig te vin» perkt aantal caravans. Het College
den. Tijdens de behandeling van het heeft dus volkomen correct gehan»
voorstel over de iristelling van de deld. Wel zal het kamp aan bepaalde
Alg. Politieverordening in 1952, had plrimaire eisen moeten voldoen op
spr. de indruk gekregen dat het niet sanitair, brandtechnisch en verkeer»
in de bedoeling lag om degenen, die technisch terrein. Vooral op het ge»
op dat ogenblik een kamp hadden, bied van de volksgezondheid kan men
gebeerd zouden worden. Geruime niet voorzichtig genoeg zijn met het
tijd liet de gemeente het kamp van oog op kinderverlamming e.d. in het
de heer Molenaar ongemoeid, doch warme jaargetijde. En dan zal ook
nadat het gemeentelijk caravankamp aan een zekere.... welstandseis moe»
(twee jaar geleden gesticht) was ge» ten worden voldaan.
komen, werd het door allerlei „hint
derlagen" de heer Molenaar onmoge»
O nbe vredigend
lijk gemaakt zijn bedrijf te exploite»
ren. Ware men thans nog in de „Duit» Het College heeft op 10 Sept. 1952
se tijd", dan zou sp'r. zich niet ver» het advies van de Nederl. Kampeer»
wonderd hebben. Hij had wel ver» raad gevraagd. Dit advies is op l
wacht, dat na het arrest van de Hoge April 1953 binnengekomen, doch het
Raad de Gemeenteraad zou ingelicht was verre van bevredigend. Dit werd
worden omtrent de ^ bedoelingen van deze instantie op 27 Apr. 1952 ter
de Hoge Raad. Het'.kan toch niet de kennis gebracht. Het rapport wilde
bedoeling zijn hier particuliere be»
kool en de geit sparen!
langen te schaden, r^et is spr.'s over» deDe
Kampeerraad stelde n.l, voor de
tuiging dat een rechtelijke uitspraak heer Molenaar
een ander terrein be»
niet altijd billijk is en' hij vond dat schikbaar te stellen
terrein aan
het College niet had moeten optreden de Verl. Haltestraat ente het
sluiten.
is
zoals het nu gedaan *heeft. Het kamp onmogelijk, want de gemeente •Dit
van de heer Molenaar voldoet goed. een c^ravansterrein, dat aan alleheeft
Spr. zou het- College Jivillen vragen: — "stelde^eisen voldoet. iHet wachtenge»
is
""Wat gaan,B. en W. nu doen? Zijn dus op een krachtiger rapport. Maar
zij van mening dat het kamp niét indien
de Raad dit wenst, kan dit
voldoet?
„interimsrapport" zeer zeker ter in»
Er is indertijd toegezegd het advies zage
worden aangeboden.
van de Nederl. Kampeerraad ter ken»
zeide nog dat de bedoeling van
nis van de Raad te brengen. Dit is deSpp.
verordening was: Orde scheppen
niet gebeurd, de Raad -weet dus nog in een
steeds groter wordende wan»
niets. Spr. zeide dat dergelijke din»
Spr. verzette zich tegen de sug»
gen de verhouding tussen College en orde.
om de gehele verordening op
Raad kunnen ^vertroebelen. Hij heeft gestie
te heffen. Zij heeft juist grote waar»
opzettelijk-zijn interpellatie niet in de,
zo zeide hij.
s_cherpe bewoordingen willen houden,
'Weth. KERKMAN zeide dat in
omdat hij prijs stelt op een goede ver» September
1952 reeds de heer Mole»
standhouding.
naar het advies is gegeven zich met
VOORZITTER zeide waardering •het oog op 't komende seizoen (1953)
te hebben voor de rustige toon, waar» in verbinding te stellen met de Ned.
in de heer Slegers zijn interpellatie Kampeerraad. Er is hem de raad ge»
gehouden had. Er is hier en daar wel geven met plannen enz. te komen,
getracht sensatie te wekken en spr. doch de heer Molenaar is in 't ge»
noemde een dagblad, waarin boven heel niet met plannen gekomen en
het artikel een weliswaar geestige te» heeft waarschijnlijk gedacht dat hem
kening voorkwam, doch die het geval niets kon gebeuren. Na het arrest van
had getrokken in een sfeer, waarin de Hoge Raad was de zaak rond. Wat
het z.i. niet thuis hoorde. De ontrui» nu gebeurd is — de ontruiming —
ming is rustig geschied en de heer was een zaak van de Politie en niet
Molenaar heeft zich hierbij neerge» van B. en W.
legd. Spr. bracht het telegram van 5
raadsleden ter sprake en hij zeide dat
Grief
hij niet aan het daarin vervatte ver»
zoek om de ontruiming af te gelasten
en
motie van afkeur
kon voldoen, omdat deze ontruiming
een gevolg is van het arrest van de De heer v. d. WERFF zeide dat zijn
iHoge Raad. De heer Molenaar was enige grief is dat bij de vaststelling
in overtredjng, de Justitie^was volko» van de Alg. 'Pol. Verordening uit»
men op de hoogte van wat er ging drukkelijk beloofd is het testaande
gebeuren. Dit was geenszins een kamp
van de heer Molenaar geen
„wilde ingreep". Doch spr. achtte dat moeilijkheden
in de weg te leggen en
het zijn taaie was, als hoofd van de dat hier blijkbaar
gevolg aan is
Politie de-.o vertreding te beëindigen. gegeven. Waarom geen
moest
alles ge»
Van een rigoreuze ontruiming was beuren? Spr. verzocht de dit
heer
Mole»
ook geen sprake. De politie heeft 't naar nu een vergunning te geven
en
een *n ander zeer soepel uitgevoerd de zaak in September nog eens ver»
en zelfs een wagen, die 30 cm te zien der te bekijken.
was, laten staan! De onbewoonde wa»
De heer GOSEN kwam hierna on»
qens werden eveneens ongemoeid ge» middellijk
met een motie:
laten. Spr. kón niet anders 'handelen
dan hij nu gedaan heeft omdat bij
De Raad, vaststellende dat het
niet ingrijpen de overtreding besten»
caravankamp van de heer Mole»
digd zou worden. Het is ook zeer ze»
naar geen aanstoot geeft en in een
ker niet de bedoeling de heer Mole»
behoefte voorziet, 'betreurt de
naar van z'n broodwinning te bero»
actie van de burgemeester i.z. de
ven. Maar dit kamp voldeed destijds
toepassing van art. 34 van de A.
niet aan de gestelde eisen, wat trou»
P.V. en verzoekt het College van
wens ook is gebleken uit een rapport
B. en W. de heer Molenaar per
van dr tKedde, inspecteur van 'het
30 JUNI '53 een vergunning tot
Staatstoezicht op de Volksgezond»
het exploiteren van een caravan»
heid. (Rapp. d.d. 21 Aug. 1952). De
terrein aan de Verlengde Halte»
politie achtte de uitrit onvoldoende
straat te verlenen.
en ook de Brandweer was niet en»
thousiast over het ontbreken van en»
kele voorzieningen, die e.v. 'brandge»
Notulen onvoldoende
vaar zouden kunnen verminderen.
Het College is er van overtuigd dat De heer Tates begon met te zeggen
tot nu toe de juiste weg is gevolgd. dat hij verheugd was over „enige'te»
De eerste fase van deze kwestie is gemoetkoming" van de zijde van het
thans afgesloten.
College* doch hij betreurde het dat
- hoewel in SEPT. 1952 anders be»
Rapporten loofd was — de heer Molenaar zo
weinig medewerking had ontmoet.
Dat het niet de bedoeling is de heer iHet is jammer, zo zeide spr., dat
Molenaar te duperen moge blijken uit niet uit de notulen van de betreffen»
de stappen, die B. en W. gisteren de raadsvergadering bleek dat deze
(Maandag 29 Juni) hebben gedaan op medewerking toegezegd is. De notu»
een desbetreffend verzoek van de len zijn altijd zeer beknopt en spr.
heer Molenaar. B. en W. hebben het achtte het een gebiedende eis tijdens

Er heerst nog steeds
een eigenaardige si:
tuatie aan 't nietsvrije
Zandvoortse strand.
Officieel hebben alle
strandbezoekers
nog
te maken met de be:
kende witte borden, waarop staat te
lezen, dat het verboden is in zee te
vertoeven, te baden of te zwemmen.
Zonder overdrijving kan men dus
zeggen dat per dag enige duizenden
overtredingen worden begaan.
Zou men hier volgens de letter van
de wet te werk gaan, zoals men b.v.
in andere aangelegenheden onlangs
nog gedaan heeft, dan zou er per dag
een afzichtelijk aantal processen:ver:
baal worden opgemaakt.
Dit is gelukkig niet het geval. De
bereden politie haalt slechts de al te
waaghalzige baders dichter onder de
kust. Niettemin blijft het een vreem:
de toestand: zwemverbod en massale
overtredingen enerzijds en anderzijds
het optreden van de politie alsof er
peen enkele bepaling dienaangaande
bestond. Men begrijpe ons goed, wii
zouden geenszins voorstaan dat de
politie verbaliserend ging optreden

de raadsvergaderingen een stenogra»
tisch verslag te laten maken o f . . . .
een wire»recorder aan te schaffen.
Wat nu geschied is, getuigt van wei»
nig respect voor de Raad. Spr. zeide
op 27 APRIL j.l. het College nog her»
innerd te hebben aan de gedane be»
lofte om het advies van de Nederl.
Kampeerraad ter inzage aan de Raad
te geven. Hier spreken de notulen
ook niet van. „Maar u wilde 't ad»
\ies van de Kampeerraad niet ge»
ven!" zeide spr. (VOORZITTER.
„Dat heb ik niet gezegd!" De heer
Tates haalt sceptisch de schouders
op
)

Scherpe verwijten
En dan vervolgt spr. zijn verwijten:
De meerderheid'""van de Raad ging
niet accoord met de toepassing van
art. 34 van de A.P.V. Spr. zeide stel»
lig de indruk te hebben dat de woor»
den van de voorzitter om de heer
Molenaar geen moeilijkheden in de
weg te leggen, niet voor 100% moes»
ten genomen worden.
Het procesverbaal liep over vorig
jaar en al is er een uitspraak van de
Hoge Raad, dan wil dat nog niet ze":
gen dat er maatregelen genomen
moéten worden. „Het is werkelijk
heel ernstig, dat u zich verschuilt
achter het arrest van de Hoge Raad",
zeide spr.
Spr. zeide dat voorzitter over sen»
satie had gesproken, maar als de heer

Wij willen er slechts op wijzen dat
de overheid wanneer het haar te pas
komt, bepaalde overtredingen gemak:
kelijk door de vingers ziet. Inmiddels
vraagt men zich af of het Strand:
schap aan deze tweeslachtige situatie
niet eens een eind dient te maken.
Als men aan een strandpachter
vraagt of men nu eigenlijk wel kan
zwemmen, zal deze dit meestal be:
amen. „In de eerste plaats kan men de
politie al van verre zien aankomen,
in de tweede plaats wordt er hoog:
i,tens een waarschuwing uitgereikt,
in het allerongunstigste geval een
bonnetje van twee kwartjes", zo /ei
ons een van de pachters, „en dan is
men nog goedkoper uit dan m de
badinrichting". Waarmee we maar
willen zeggen dat de zaken in dit op:
zicht nogal merkwaardig liggen. Ah
het officieus we? mogelijk blijkt, dat
er naar hartelust gebaad en gezwom:
men wordt, dan wordt het o.i. hoog
tijd dat de officiële bepalingen hier:
aan worden aangepast. Dan ral deze
vreemde toestand niet meer bestaan
en de onzekerheid op dit punt — men
loopt tenslotte formeel nog altijd de
kans een bekeuring te krijgen — even:

Molenaar — afgezien van de lopende
strafzaak van verleden jaar — voor
dit jaar een vergunning had gekregen,
dan hadden dergelijke sensationele
artikelen in de pers voorkomen kun»
nen worden. Nogmaals zeide spr. het
zeer te betreuren dat B. en W. geen
gehoor hebben gegeven aan het ge»
voelen van 5 raadsfracties. Dit be»
invloedt de verhouding tussen voor»
/itter en leden ongunstig.
Maar spr. zeide lof te hebben voor
de korpschef, de heer Huysman, die
de maatregelen zonder al te veel op»
zien te baren, uitvoerde. Ook had h i j
lof voor de heer Molenaar, die zich
tijdens de ontruiming rustig gedroeg.
Het door de Voorzitter naar voren»
gebrachte rapport van dr Kedde,
(Volksgezondheid) spreekt over de
«toenmalige.....—zomerhuisjes, welke
de heer Molenaar exploiteerde. Spr.
hoopte dat een besluit ten gunste van
de heer Molenaar zou genomen wor»
den.
De heer SLEGERS zeide nog niet
ten volle tevreden gesteld te zijn
over het antwoord van de Voorzitter.
De gevraagde rapporten kunnen gun»
stig en ongunstig uitvallen, doch spr.
hoopte de verzekering van het Col»
lege te kunnen krijgen dat geen hè»
lachelijke eisen worden gesteld. Spr.
vond de motie=Gosen wel wat te
zwaar. D'e schuld van dit alles ligt
niet bij de burgemeester, doch bij
het College.
(Lees verder op pagina 2).

Overeenstemming inzake Wethouderszetels
Na de raadsverkiezingen heeft ieder»
een zich af gevraagd, welk gemeente»
bestuur in September a.s. de scepter
zal zwaaien. Enerzijds door de uit»
breiding van het aantal zetels van 13
op 15, maar ook door de samenstel»
ling van de partijen, leek het moge»
lijk, maar niet zo voor de hand lig»
gend, dat de wethouders A. Kerkman
en S. Slagveld zouden terugkeren,
daar de Prot. Chr. Groep 2 in plaats
van 3 zetels verwierf en de heer Slag»
veld weliswaar terugkeerde, maar dan
namens zijn eigen partij „Plaatselijk
Belang". Een meerderheid zou niet
verwacht kunnen worden voor de
Partij van de Arbeid en de Prot. Chr.
Groep en derhalve meende men te
moeten voorstellen: cén wethouder
voor de Partij van de Arbeid en één

voor de R.K. Volkspartij (de heer
Corn. Slegers).
Er schijnen wekenlange besprekin»
gen gevoerd te zijn, maar overeen»
stemming bleef voorlopig uit. Men
voelde aan de ene kant ook wel voor
de terugkeer van wethouder Slagveld.
iHoe het ook zij, j.l. Woensdagavond
is overeenstemming bereikt, doch
thans op deze manier, dat de heer W.
van der Werff van de Prot. Chr.
Groep een wethoudersfunctie zal aan»
vaarden. De steun van de heer'Slag»
veld is verzekerd, zodat men dan kan
rekenen op 8 van de 15 stemmen.
Misschien wel meer, maar in ieder
geval is dit aantal voldoende om de
twee wethouders, de heren A. Kerk»
man en W. van der Werff, te benoc»
men. Deze regeling mag in zekere zin
verrassend worden genoemd.

HET CIRCUIT AFGEKEURD
WIELERWEDSTRIJDEN

VAN

5 JULI GAAN GEWOON DOOR!

Als een donderslag bij heldere hemel
kwam Donderdag bij ons gemeente»
bestuur het bericht binnen dat het
circuit door de K.N.A.C. voor auto»
wedstrijden was afgekeurd en dat de
licentie moet worden ingeleverd.
Ook de K.N.M.V. keurde het Cir*
cuit tijdelijk af.
'Uit een onderzoek is namelijk ge»
bleken dat het wegdek niet deugde»
lijk is en dat de kort geleden aangc»
brachte slijtlaag losliet. Verder werd
medegedeeld dat de gecombineerde
auto» en motorwedstrijden op Zondag
26 Juli a.s. niet zullen doorgaan.
De verwondering, maar ook de ver»
ontwaardiging over dit schrijven was
zeer groot, temeer daar van enig
overleg geen sprake is geweest. De
K.N.A.C. toch liet op Zondag 7 Juni
j.l. rustig de internationale autowed»
strijden doorgaan en op dat ogenblik
bevond het wegdek zich in dezelfde

toestand. Ongevallen deden zich niet
voor, hoewel in de bochten de laag
langzamerhand afbrokkelde. Natuur»
lijk zou hierin worden voorzien, want
het Zandvoortse gemeentebestuur is
er niet voor niets trots op, dat ons
circuit het veiligste van geheel Europa
wordt genoemd.
De heer M.. Deutekom, directeur
van de Dienst der Publieke Werken,
was over deze afkeuring in het geheel
niet te spreken en nam het schrijven
niet geheel au serieux. Zeer veront»
waardigd is men in gemeentelijke
kringen over het feit, dat men voor
een voldongen feit wordt gesteld,
zonder dat enig verweer mogelijk is,
alhoewel over deze handelwijze na»
tuurlijk het laatste woord nog niet is
gevallen.
De onlangs aangebrachte slijtlaag
kostte ƒ 40.000,-.
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Het restant der discussies
(Vervolg van pagina 1)

wijs besluit van de Raad en zag gaar»
ne dat de heer 'Molenaar zo mogelijk
morgen (l Jiuli) nog" in het bèzit'-ge*
steld kan wórden van jzijn vergunning.

STATUTEN
" •&?
.-••
""
•trtz
voor Oranjevereniging .
'.-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
>
:>
; , Gemeente ZandvoqrC v i

_^>X' --;<' J. .< „>' .'•> '~,t
in Augustus kermis...,.

.
'< ?!-tr=>" - M
toekomst een vergunning verstrekt,
- Wéér een motie De' Oranje -Vereniging
Zandvoort Het" 'Hoofd van het gerrieéntêb'esfuur _ -^
dan moeten de enkele primaire eisen
vergaderde ter ••bespreking van de van Zandvoort maakt bekend, ""dat,,
worden gesteld. 'Het, is logisch, dat
Nu één van vertrouwen ontwerpstatuten
ëh'ïiet huishoudelijk van 6 Juli 1953 af gedurende veerfl/
iedere vergunning nadere voorwaar*
De heer WEBER hield ook een plei» den zullen worden verbonden. Een J)é heer v. d. WERflFF vond dat er reglement. De opkomst was zeer ge» dagen ter gemeente»secrèt"ariejfppr
ligt het^frartiële
dooi ten gunste van de heer Mole» prestigekwestie, zoals de heer Moll maar eens een eind moest komen aan ring, doch de vergadering 'kon toch e,en ieder ter inzage
v
naar. Hij verzocht het College, nu 't heeft opgemerkt, wjis volgens spr. de discussies en steldei een motie op,- doorgang vinden, temeer daar men •uitbreidingsplan in onderd*fen?-„planfniets
voelde
-voor
yerder
juitsel.
waarin hij zijn vertrouwen uitsprak
G, betreffende het gedjüHte. der ge»
seizoen al gevorderd is, de heer M. niet m het geding. Behoudens>enKélë wijzigingen werd meente gelegen.. in (fr^pmgeving vari^
irijhet College tot een. spoedige oplos*
een vergunning te geven. Wanneer
het
ontwerp
van.het
bestuur
goedge*
sing van de kwestie.
de' Dr C. A. Gerlce/traat'en de Zand'
er geen verordening was geweest, dan
Gemarchandeer . . . De heer SLEGERS: „Daar gaat .t keurd en .thans^jkan de" „Koninklijke voortselaan, vastgesteld door de raad'
was er ook geen arrest van de Hoge
_
l
Goedkeuring
wprden,
aangevraagd.
juist om!" Spr. wilde niet voor een
bij zijn besluij/van 30 Juni 1953 nr. 5.
Raad geweest
zeide spr. Dit is
de leden dïffdit wensen, bestaat Za'ndvoort/I,Juli 1953
een onaangename geschiedenis, ook
De heer GOSEN merkte aarzelend motie van afkeur zijn, (motie*Gosen) Voor
de
mogelijkheid",
pm
bij
de'
secretaris
voor de Raad, die verleden jaar (toen op dat ihij niet de bedoeling had met vooral niet nu het College, spoed in
Hec Hoofd van het gemeente»
inzage te krijgen 'm het goedgekeurde',
de verordening werd vastgesteld) te zijn motie de burgemeester te prik» deze heeft toegezegd."
stuuri voornoemd, . > •&•
De heer GOSEN verklaarde hierop ontwerp. Voorts^ wordt bekend ge»
goeder trouw was. Dit „opdoeken' kelen. Hij wilde dan" liever voorstel»
VAN FENEMA: maakt dat van~l"*9 Augustus a.s. een
van het kamp kan spr. niet erg be» len te zeggen: in plaats van de actie zijn motie 'in te trekken.
VOORZITTER zegde. , nogmaals kermis zal wordêrf gehouden op" het
wonderen. De Raad zal in de toe» van de burgemeester: „De Raad be»
komst zeer voorzichtig moeten zijn treurt dat „men" deze actie gevoerd spoed toe, op aandringen-van de- heer terrein bij het "eindpunt van de tram. -SPREEKUUR iBUR,GEMEESTi
iGosen.
..
/met het vaststellen van verordenin* heeft.
De Burgemeester: der gemeent»<Zand»
-'.
>. V/ a i- +.fj?„
' ••
" ï\
De heer WBBER verzocht naast
gen en spr. moet uit dit alles wel de
vooj-t~zal op '8" Juli- a:s: gjpfK spreek»
VOORZITTER:-;;Dat zou ik ook
Strandschap
bijeen"
conclusie trekken dat het College de niet accepteren, want 't is precies het» de eisen, die -gesteld -worden, rekening
uur houden. -- te houden met het 'bestaan van de Het bestuur
mening huldigt: Weg met het par* zelfde!"
-* fret Strandschap
ticulier initiatief. Spr. betwijfelde het De heer GOSEN (in verlegenheid): heer Molenaar. Hij zei4e; „Moge de* Zandvoort kwarir Donderdag in ver*
ze
man
zijn
vergunning'
krijgen;
even
zeer of de gevraagde rapporten wel „Ja, wat dan
gadering bijeen. Een"'aanvang werd
" .,;.•„
zo spoedig binnen zouden komen. Ja,
De heer TATES: ;.',-Zitten we hier snel als de ontruirning-heeft plaats gemaakt met de bestudering van het
4 Beproefde" hulp bij
gevonden!
*"-- - ~" '*
misschien over drie maanden en dan eigenlijk te marchandèren....?!">
het 'streekplan voor
verkoudheid voor VaDe heer KONING .wilde maar He* voor*ontwerp*,van
is het seizoen voorbij. Spr. vatte zijn Spr. zeide met verbazing te heb»
Kennemerland^Zfiidf.ih'het bijzonder
der, Moeder en kind.
ver
dat
Voorzitter
een"
tijd
in
't
uit*
wens bondig samen:
van de -f acettenMiverkeer" - en „recré»
ben geluisterd naat ;wat de heer Van
;<,". .- j
Molenaar per l Juli terug mét ver* Kuijk ge/egd heeftë-Maar achteraf zicht stelde.-, ,
"Hér bestuur" bezichtigde
VOORZITTER:-'1 '„Ik 'kan slechts dtieruimteri'".
gunning en dan eisen voor het vol* kan hij 't zich-toch, ook wel weer
vervolgens. KètJ ';Kerstèl ",van de -te
gende seizoen. „Indien U dit wilt be* voorstellen, want de<-heer Van-Kuijk spoed toezeggen,^, Een cbepaalde tijd Zandvoör£'"'aangvenchte stormschade.
"
vorderen, dan bent U een
burgers zegt precies wat de Voorzitter pret» noemen, zou niet __eè'rlïjk zijn
Spr. zeide vervólg'êns dat Molenaar
vader!" besloot spr.
tig vmdt! Als de heer Van Kuijk dit
Uit
(een hele dag.)- ~~
alles aan zichzelf- te wijten heeft.
De heer VAN KUIJK was verheugd eens de moeite had genomen de zaak
. ,
dat de heer Slegers zijn betoog zo ter plaatse te ga'aïj bekijken, dan Doch 'het zou een" overheidslichaam* Bouwnijverheid?:-:
Oma,
Opa,
Vader,
'Moe4er>
en de- jont»,.s*.
rustig gehouden had en enigermate zou hij waarschijnlijk niet spreken niet passen hier j tegenover een' ran* Tn^de maa^nd Juni ^erd^een
aanvang, g^lui „deden zich te goed',', aan,.het',.
cuneuze
houding
aan
-te.
nemen/
•£*•
'
tevreden gesteld was. Spr. zeide dat over tekortkomingen van de heer
'gemaak't met"rföfiöuw§ygö 11 wp'nin* witshete^trand. JZulke„dingen.. mogen V*
— indien men de heer Molenaar alles Molenaar. Voorheen sprak men met
gen, terwijl'er'27 f waaronder" 15 ~3u* wél" even ge~memor.èér<i . worden" ;'£p-'
Nog
een*
motie
toestond en geen eisen werden ge* lof over dit kamp en de politie zond
plex) 'werden' opgeleverd;";' - ,'-' •: -een 'donkere da'g. "Niemafad'"zalVan«"
steld — de verordening geen zin had. er zelfs toeristen heen. Doch sedert De heer TA'TES zeide- zich' '"niét t*e " Momenteel ^ijn-.=daardoor nog~un t&ag aanstoot nemenjaarï "een JblakeV
Hij was verwonderd dat er met geen de inrichting van het gemeentelijke kunnen neerleggen bii -de motie van aanbouw 52 (waaronder '9 duplex) rend festijn onder dé~. goede".zon.^.,
woord over
tekortkomingen van kamp, was 't uit méLfde gratie
de heer v. .d.' WERFF; Spr. zou yeel^ .woningen:'" '^mz£"ï.~.\„ "" ~ "Omdat het zp'j/erscTirikkelijk'warrn^' ^
het kamp gesproken is. Spr. was er
Voorzitter heeft gezegd, aldus spr., meer zijn "teleurstelling willen laten'
was, hadden zij''s morgens , al 'jlirecY'*~
van overtuigd dat er wel degelijk te* dat nu niet a la mmute een vergun» uitkomen en stelde ook een motie op:
een kleine nederzetting gemaaKt vlak
kortkomingen waren, want anders >be* ning kan verstrekt (worden, doch de
W A TE R G E TÏJ D É N
De Raad van Zandvoort, teleurge»
aan' de rand van~ het mogelijke. Dat
hoefde er niet te worden ingegrepen. heer Molenaar heeft geen tijd meer,
steld over de>'ontruiming'van het
_HW LW3HW, LW
Strand wil zeggen: "op het „natte zand", lek»
De heer Molenaar heeft misschien het seizoen is volop aan de gang. Tot
caravan=kamp van "dé"heer Mole* Juli
' \,'' (JK ' "~ 3, berijdbaar ker fris en behaaglijk. Zo:...:, deze
gedacht: „Ik win die zaak!" Maar hij deze ontruiming was voorzitter als
naar, verzoekt _het College van B.
kon niets meer~gebeuren.
heeft niet gewonnen.
5 , 9.55 17.—^2.25-, 5.3014.00*20.30 mensen
en W. met klem binnen de kortst
hoofd van de politie geenszins ver»
Opa lag in z'n ligstoel te snurken
De heer MOLL zeide niet geleyen plicht. (Voorzitter 'gebaart ontken»
6 11.03 18.— 23.38" "6.30 15.00=21.30 met
mogelijke tijd maatregelen te tref*
krant over z'n hoofd. Bij ,
te hebben dat de sanitaire installatie nend).
.- 16.00*23.00 iedereeen
fen om de heer Molenaar zijn be* . 7 12.21-19.30,{r-.
ademtocht deinde het nieuws'
niet deugde. Wel is de Brandweer ge»
0.53 S.—"13.30„20.30 5.00=11.30 op
drijf weer ten volle te laten uit* ' 8
Dit is ook spr.'s grote bezwaar: dat
en neer -en zag men- beurtelings weest en deze heeft verzocht enkele de leiding van de politie bij één man
9
1.54 9.-Cal4.28"21.30 6.00»12.30
oefenen.
Rhee, Soekarno, Grotewohl ,
verbeteringen aan te brengen. Deze berust. Wanneer de Raad had kunnen Deze motie vond spr. krachtiger.
10
2.45". ,9.30^15.16.22.- 6.30=13.00 Syngman
de fluistercampagne-^rond het ge*
verbeteringen zijn inderdaad aange* vermoeden dat de Alg. Politie»verbrs
3.32 10J30 16.03'23.-^ 7.30*14.00 en
VO ORZITTER: „Sensationeler..!" 11
bracht, doch voorzitter is hierop niet dening aldus gehanteerd zou worden, Hij bracht vervolgens de motie*v. d. SamengestelcC'doprJL y.dl. Mtje KCxn sprekcentrum -„Klein Bermuda" - bo*
ven komen en weer. ten onder, gaan.,
komen kijken.
dan was deze verordening nimmer tot Werff (gesteund door de heer Go*
Dit was een geheel .nieuwe* en ver*
Spr. zeide dat men de zaak niet zo stand gekomen. Het belangrijkste sen) in stemming. Deze werd aange*
moet opdrijven dat ze een prestige* zou nu echter zijn:'- niet de verbrde* nomen met 8*4. (Tegen: de heren We*, B U R G E R IJ KtE- STA N D rassende visie op het wereldgebeuren.
De krant was'' overigens een rustig, _
kwestie wordt. Verleden jaar heeft ning intrekken, maar wijzigen, zodat ber, Tates, Koning en Moll). Weth.,
. - _, 26'Jujiii.tnn. 2£luliï 1953. -. i niet aan sensatie.doend dagblad;''zo»- t
de ontruiming geld gekost en thans Molenaar zijn rjedrijf. weer kan ex» Slagveld onthield zich van stemming.'
dat Opa vrijwel ongestoord,,sliep.-, i
heeft Molenaar zijn terrein verfraaid ploiteren. De verordening verbiedt
De motie*Tates werd met dezelfde 'Gpborën: ' Có'fhélia, dochter
van J. (iHoe 't mogelijk- was, --behoeft" niet
1
en' opgeknapt, zodat het er keurig het „zichtbaar hebben' van caravans stemmenverhouding verworpen., »
iBos;en M_. Meerding; Willem Wie*
uitziet. Spr. -vond het onjuist dat de .... enz." Maar hoe 'zit 't dan met het - En-zo eindigdejiit „warme"debat'-' ; ,'ger;"zoqn' vs^Vf.-i van,- Lier en -H. .H. vermeld té worden. Bepalen -we,ons >
tot de feiten.)
--•- _
" •• * ~ '
heer Molenaar getroffen wordt in zijn gemeentelijk kamp"?' Zijn de wagens en de heer Molenaar kan zich al vast
'Roordaf "Chnstiaan" "-Willem Jöhan,
Pma — in ouderwetse strandstoel» •
broodwinning. Er wordt — aldus spr. daar soms niet ;van*"Jde openbare weg gaan voorbereiden
op, bepaalde,
zoon van J. Dalméijer en " M. J. met»huif — w,as druk doende met een
— wel reclame gemaakt en geld uit* af zichtbaar?! Spr. hoopte op een' eisen.'...
" ^ o o n % W J . C. Spren* of:ander breiwerk, (dat moeder haar
*~%'<~ ""
'-' - -' 3
gegeven voor luxueuze hotels, maar
, kelhyjven. W den-.,Hartog; Joyce, waarschijnlijk ,in de maag gesplitst
deze man kan niet eens zijn bedrijf
" doch'tef V a n v . R. van;Haasen en had)'. "Vader, gehuld-in hemelsblauwe
(Ingezonden mededeling)
uitoefenen. Door de publiciteit van
-J. A," Bejjerr Dirk -Jan; zoon van zwembroeli:,,rookte.eénIsïöaar. JDif-is
deze kwestie in de"1 landelijke pers"
-D:>Jf, Visser4nïR.sKners.ï
êèh^eePèigënaSraif gezïcSt. Een maTv
wordt de populariteit van de burge*
Getrouwd.: T), J3o"ïïwsficai*ën P. G. ter met' ee'ri zwembroek en een -sigSar.-meester niet gediend! (VOORZIT*
- Wolbeek."-'~^O ja...-. hij had een hoed', een ge'wo»
TER: Ik kan er best tegen, hoor)
Overleden: E-. J. ^Jurjjens, oud 78 j., ne gleufhoed, op. Vader rookte tevre»
Spr. verzocht tenslotte het zo "te
;
'
* wed. v.1 J. H. Hèrper--A."H. J. Hols* den. Zeg er wat van.
leiden dat Molenaar zijn bedrijf weer
Moeder (voorlopig nog op kouse*
"- heimer, oud 72„j.,- wedn. van K. v.
kan gaan exploiteren.
voeten) tuurde over de branding "eri"•> Pelt. - " 'i'*^- * - •£
De.heer KONING merkte op dat
zag haar kinderen, vier in 'getal, in men Molenaar wel tegemoet was ge*
de golfjes dartelen.
" "
komen. Maar.... met de politie! En
,. Iedereen was goed gehumeurd. Opa 3
dat was z.i. niet de bedoeling. Voor*
'f'meest, omdat r hij "sliep.
'
'~
zitter had nu wel gezegd
dat die wa*
- Toen
de dag vorderde jen ,de zon '
gen, die maar 30 cm1 zichtbaar was,
1
PUNT
^.Beschikbaarstelling
'gel*
klom, veranderde de entourage pp<
Vleeseters Uw fatale datum is 12 September
*
ongemoeid was gelaten, maar spr.
den t.b'.v^de^bow^^an een rij: het ^strand. Er waren, verschrikkelijk
meende te weten, dat' die wagen niet
maar d'&* poelier verkoopt kip op 13 Septeinber.
wielstallirig
t'.b^v.'de
R.K.
Lagere
veel" „buren" gekomen," met' bepak»"""
kón worden weggesleept!
school. -^ t," '•"'."
king van verschillende aard, de''stem*
PUNT 3. Dé geloofsbrieven van
Ook deze spr. wilde de heer Mole* De notulen van d_e^ vergadering van
Z.h.st.
aangenornèn.]
"'
min'g had eveneens een Tichtë' wijzi»
nieuwfbenoemde' raadsleden zijn
naar nog dit seizoen een vergunning 2 Juni j.l. _werden zonder op* of aan*
ondergaan en de kinders hadden
merkingen goedgeketird.
in orde bevonden.
geven.
. EUNTr 9r DejlTde suppletoire be* ging
van diverse zijden berispingen,'haas*De VOORZITTER zeide dat het
Tegen de toelating van vijftien raads»
grofmg
voor
de*dienst
195.1:*
tig en 'daarom' onnauwkeurig' gefpr»
PUNT l Ingekomen stukken.
onaanvaardbaar zou zijn de heer Mo*
leden, die van September«Af. de nieu»
Goedgekeurds.!S5,«i , u '
' '
muléerdë*^verboden en lichamelijke
lenaar vandaag of morgen reeds een 1. Rapport d.d. 26-Mei 1953, betref* we Raad zullen vormen, was geen be*,
,T
,
-.-j
>'
v
tuchtigingen ontvangen." Opa sliep al
PiUNT
'
*
vergunning te geven. Dit zou niet
fende de opneming" van kas en boe* zwaar.
O.S.S. kreeg definitief/ een subsidie lanff niet meer en hij betreurde hef
stroken met zijn verantwoordelijk*
ken van de gemeenteontvanger.
• PUNT 4. Voor^dé bóitw'van een van ƒ
' " ""
- ogenblik, waarop hij z'n broekspijpen"~
heid ten opzichte van de Zandvoortse
Voor kennisgeving' aangenomen.
had opgerold. Ï.Vader, je bénen ver»'
kleuterschool t.b.v-. het r.fc.' fcerk"*
gemeenschap. De rapporten zijn met De heren GOSEN en SLEGERS we*
BUNT *iQ.'Huur'ërandweef;
branden!" had moeder gezegd en
bestuur van St. Agatha.
spoed aangevraagd en deze vertra* zen op de vele'nog openstaande pos*
garage.
Oma was met'eéit'verhTaar^'ekômeri"'
ging moet de heer Molenaar maar op ten, welke tezamen--een niet onaan* Ook voor ƒ 115.000,* zal,de gemeente.
'een •jongeman^- die-'stepend' lajr'te ~~"
de koop toenemen. 'Overigens zeide zienlijk bedrag vormen. Weth.JCERK* garant zijn.
"
*
De heer TATE*S maalctè ,'bezwaar te» van
zonnebaden en die, wakker geworden1,- '
spr. verheugd te zijn dat een mgezete* MAN sprak geruststellende woorden
jen
het
eenzijdige
contract,
dat
met
hij fèn.,déle 'gebfaiden '
iPUNT 5. Herziening Uitbreh dè'heer'C.- Wefer, Kleine Krocht al» ontdeKt'had'dat
ne van Zandvoort zulke goede pleit* en zeide o.m. dat,'dé gemeente dit
dingsplan.
was".' Onder J"-"afscKuwelijke" ' pijnen*'"
bezorgers in de Raad heeft! iHij be* volkomen in de hand^heeft.
hier, was' aangegaan. JDe" huur wordt bracht
hij dezelfde 'avond nog door
treurde het echter dat de heer Go*
In verband o.m.-mét, de bouw van 60 aangegaan - ~ zo luidt~ het contract —
sen had gesproken over de actie, ge* 2. Een schrijven d.d.-29 Juni 1953 van woningen van ~ „Eendracht maakt voor het tijdvak van l.Jan. 1953 t.m in een ziekenhuis. Nou, ja. Opa >be« .
voerd door de
burgemeester. Er
het lid van de raad, de heer C. Sle* macht" aan de Dr Gerkestraat, moet 31 Dec. 1957,-,dpch de gemeente be» hoefde zich dat niet aan te trekken.
is hier gehandeld op grond van justi*
gers. Verzoek, mede namens nog het geldende uitbreidingsplan gewij» houdt zicrr het^recht voor de over* Hij was niet nakend; ^"-zéi hij. «Maar
tiële overwegingen en in overleg met
andere raadsleden,, .B. en W. vra* zigd worden. Zonder hoofdel. stem? eenkomst tussentijds op te zeggen, z'n -schenen 'begonnen 'erg -vervelend
-Het -dagblad^-met" Syngman'
het Openbaar Ministerie. Zandvoort
gen te mogen stellen m verband ming aangenomen.
indien zij de -beschikking krijgt over te. doen.
Soekarno, Grotewohl en „Klein,
moet vertrouwen kunnen hebben m
met de ontruiming van het cara*
('Hr. TATES liet zijn tegen»stem een andere' gelegenheid; zij dient Rhee,
lag over de karhemeU&"
de politie. Wanneer een dergelijke
vau*kamp.
- "
aantekenen.)
daarbij echter^ejïn opzeggingstermijn Bermuda",
flessen.
' .-_-•>
motie als de heer Gosen opgesteld 3. Een voorstel d.d?329 Juni j 1. van
van 6 maanden'in acht te nemen.
Oma' hing in haar huif.-•Het ,b"rei*_
heeft, zou worden aangenomen, dan
PUNT 6. Aankoop van grond : Als de gemeente dus een andere
de raadsleden vari der Werff, Lin*
zou ik deze naast mij neerleggen, al*
voor de aanleg" van een weg "gelegenheid zou krijgen, dan. kan* --zij werk lag domweg in het zand, .zodat
deman, Moll, Slegers, Tates, We*
reeds aan 't verschieten was, voor
dus spr. De wire*recorder, die de heer ber, Koning en Gbsen om B. en W.
t.b.v. het bejaardenhuis.
rustig weg gaan, ondanks -het con* het
er iets of iemand profijt van had ge»
Tates voorstelt aan te schaffen, acht*
uit te nodigen dé.heer Molenaar Zonder hoofdel. stemming aangeno» tract, dat van 5 / jaar spreekt. Dit had,.
Vader deed voor, de "zoveelste
te spr. niet nodig. De notulen van de
vond_spreker'niët correct. vergunning te verlenen tot de ex» men.
maal vet op z'n purperen huid. Zijn
vergaderingen zijn uiteraard beknopt
De heer KONlNG'was 't eens mét gezicht
ploitatie van een- caravan*terrein
stond ernstig. Moeder, zori»
Als alles, wat in de Raad gezegd
PUNT 7. Vacantiesluiting:slagerss de heer Tates. ^ijDit is , een contract
aan de Haltestraat.
der kousen nu, stond te oreren: „Ik
wordt eens moest worden opgeschre*
bedrijven.
~
voor
6
maanden^'
zei
hij.
Hij
wilde
dé
ven
De toezegging van soepel* 4. Een adres d.d. 29>Juni j.l. van de
12 Sept. a.s. critieke datum voor clausule van de opzeggingstermijn uit heb 't je gezegd" en „Je laat je nooit
heer M. Molenaar, betreffende een
es ra j e" en meer van. die. slogans, die
heid te betrachten moet in deze zin
de
Zandv. vleesvoorziening.
het -contract "-'llfcnten; 'Indien dit ge» vaders'humeur
door hem aangevraagde vergun*
aan flarden reten. Dé
worden opgevat, dat ev. betrokkenen
beurde,
zou
hij^yóór.
zijji.
ning voor het plaatsen van cara» De heer WEBER zeide,dat het wel
kinderen groeven kuilen.'vochten^om
aan bepaalde eisen moeten voldoen.
De
heer
v.
d.
WERTr
zag
er
geen
vans op een terrein aan de Halte* noodzakelijk was een regeling te tref»
een ijs*lolly, gooiden, elkaar met zand,
De soepelheid is echter zeker toege*
straat.
fen, doch hij had liever gezien dat de bezwaar in de clausule te^handhaven. moesten broodkqrsfen oprapen, de*
past, want er is geruime tijd gewacht
Weth.
..
„h.
SL
SLAGVELD^
zejde
,
_
.
dathij.
L
niet wat er .gezegd werd, mochs
met de eerste ontruiming. De heer Op verzoek van VOORZITTER de slagers uit eigen beweging hierin had» reeds
bij de bespreking' irr hét" Col* den.
den voorzien. Maar nu de gemeente
ten nooit meer mee naar het strand,
Molenaar voldeed niet aan de gestel* punten 2, 3 en 4 te behandelen na de toch
lege
zijn
stem
had
voorbehouden,
dm**
„regelend" optreedt, zou spr.
werden gedwongen,stil te zitten, kre'»
de eisen. iHij heeft toen ruim tijd ge* gewone agenda. De Raad ging hier»
dat hn dit- contract» eenzijdig -vond.
had om bepaalde voorzieningen te ,mede accoord. ('Zie verslag vóór» gaarne zien dat- d,e .slagers een week 1 VOORZITTER meende de opposi». 'gen bevel tot-.het 'halen van flessen
speling tussen hun vacantieweken na»
treffen. 'Hij heeft dit niet gedaan. Dit pagina en vervolg).
tie te mpeten .geruststellen en' zeide "water (goed omspoelen, er heeft kart
was dus een verloren gokje
! De 5. Een adres d.d. 29" Juni 1953 van men. Nu kan het'gebeuren datrde een dat "deze lede'rf'het'"contract niet goed' nemelk in gezeten) en kwamen later
op vacantie gaat en dat de ander nog
vertellen, dat, er boven twee flessen
uitspraak van de Hoge Raad viel on*
M. J. van 'Buren te Haarlem inza* niet
gelezeh "bedden? Wederzijds- is men 'gebroken
terug is!
waren. Moeders stem had
gunstig voor hem uit. Daarna werd 't
ke de aanduiding van de verbods»
VOORZITTER zeide dat het de natuurlijk "gehotfdén. ^aan" de termijn de bif deze gelegenheden gebruike*
kamp dus voor de tweede maal ont*
bepalingen van het Strandschap wens
van
5
jaar,
maar
alleen
in
het
geval
van de slagers zelf was de va*
ruimd. iHet College zou tekort schie*
'Zandvoort.
als in punt '2 *van de ^voorwa'arden lijke krijssintonatie en zij gaf haar
ten in zijn bestuursbeleid, indien het In handen gesteld van .het bestuur cantieweken achtereenvolgens 'te ne» omschreven staat," kan" de -gemeente mening ten beste op zodanige wijze,
men
van
7*12
Sept.
en
van
14»19
Sept.'
dat Bentyeld de ramen sloot en Opa
nu een vergunning als door de meer*
Mevr. M'OL=v. BELLEN vond de dus eerder weg.'?"-Van willekeur kan zei: „Meid, bê je hou gek om een
derheid der Raad bedoeld, zou geven. van het Strandschap.
dus geen sprake'zijn'.' En Zo snel zal paar van die flessies!"
week
speling
bezwaarlijk
voor
-hen,
k , v_
'Het Rapport van de Kampeerraad
PUNT 2. De derde wijziging van die de laatste week op vacantie gaan. de gemeente heus geen andere gele*
En
de
zee
golfde
maar
door.
't Was
ligt uiteraard ter inzage, doch het is
de loon: en salarisverordening
genheid krijgen! *>•>-~
een interirn*rapport, dat niet bevredi*
1948 werd zonder hoofdel. stem: De derde week van September is 't ' De héer'-TATES;zeide dat hij'wel ook om tureluurs van te worden,
waarschijnlijk
niet
zo
mooi
weer
Ieders hoofd gonsde en ;de terug»
gend is. Wordt er ev. in de naaste
ming aangenomen.
degelijk goed 'gelezen heeft. 'Er"st'aat ,tocht
meer!
naar dei grote stad" werd , als
2. -s,De gemeente'be» een "na3erendé
;De heer GOSEN zei dateer toch al» in hefcontractr(Adv.)
1
1
"bevrijding' gevoeld. ;
recht;'-voor'....'.'
'enz.
tijd nog poeliers op Zondag, open houdf-'zióh - het''' In'dit, laatste schuilt de gróte waaf»1
v
zijn!
- „"^ H - , .
-- Een-dergelijk" eenzijdig contract<wordt de van een dagjè»aan*zee. "•
•> ' w
Z.h.st. aangenomen. "• ' ~•'• "> ^ •'
'3', 'Te kölbm).
'MOMUS,

Voorzichtig
met verordeningen

T ,
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DAMPO

Mensen en Zaken

Rest van de Raadsagenda in vlot tempo afgehandeld

!
i l

L: vol van weldaden

huid

FAMILIEBERICHTEN

q S D.I E N S T, -

WIJKZÜSTMf '"'" ,
"
Zr Lienfvan Dtffcy Gasthuiihof je 27," Met grote blijdschap géVen we-ken*
nis van dejjeboqrté ^yan een zoon en
telefoon 2791.
'"';'--' ' --• <• •
Gedurende de zomermaanden .is de broertje
ROBBERT ,
Zondagsdienat Avan _ de, doktoren op» t j
'
"C?,
v»?Bruinèss'en
geheven'." . , * " , '
B. C. v. Bruinessentv. Weele
Yvorihe
/. ..'
PREDIKBEURTEN
Zandvoort,-2 Juli 1953.J/
Zandvoortselaan 6 . " <ntr
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 5 Juli
• DANKBETUIGING -'-.
10 uur: Pr H. van der Loos.-pred.
Voor
de
vele' blijken yarr.belangstel*
te Schoten (iHaarlem*N.). Voorber.
ling en medeleven,, ondervonden tij*
dens de ziekte en na het overlijden
7 uur: Ds J. de jGroot, pred. te van
onze lieve VadeT„ Behuwd*,
Apeldoorn: J e u g 'd d i e n s t.
Pleeg*,'Groot* en Overgrootvader,!
de
'" f'-~
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Heer -, 'GIJSBERT 'KEUR
**
. *.'*j
Zondag 5 Juli"
wij hartelijk danjt.^
10.30 uur: Ds H. Wethmar van zeggen
In
het
-'bijzonder
DrJü;^-v. d. Meer,'
Zaandam.-" ~ <( t ~ ' • > ~ • • ~ '
-'
Zuster Lien van 'Dijk, Zuster Hoo*
1. "~.. - * ^
* *
genbo_sch en 'Zuster de Wilde, voor
Parochie'M.Hr Agatha'. Grote Krocht hun
liefdevolle zorgerUÏ
Zondag: H.H. Missen 6.30, 7.30," 9100
Uit aller naam:
(alle plaatsen vrij).
E.Kejur ,
10.15 uur Hoogmis.-,
Zandvoort, Juli 1953' 'i ".dea avonds Lof, 7 uur.
In' dev week* 7:00,"7.45 én 7.30 u. n.m. v. ,Ostadestraat 22 - i •<•:
j j „-<> . - ^ • ., \ - "•'
geen geld of gpederen.af te
Gereformeerde Kerk.Julianaweg'.-.- " -Verzoeke
geven aan Mevr. .G,opssens*Bakker,
hoek 'Em'mawëg
van .Lennepweg 67;"roó«|,"-daar door
Zondag 5 Juli
mij niets zal^worden ^ergoed.
10, uur: Ds A. de Ruiter. Viering
.~, f P. CbsGOOSSENS.
-'--.~
•
-ïï.A. ., l .
17 uur: Ds A. de Ruiter. H.A. en Zandvoort, Poststraat 9.
dankzegging.
MI!A NIESSEN te HaafVern g'edipl.
. Geiheenschapsbond ;
f "Juli f' ; .
8 'uur^Samérikpmst in de" Nieuwe"
Consistorie de? 'Ned.' Hèrv. Kerk. Schoonheidsverzorging;tjijaarspecialis*
'
'
te,'| onder medisch tôezic.ftt.' - Tel. afspr? 35027. "v- , rê- >
Zondag TS-Jü'//^ 9.45 uur.-; Radiotoe*
spraak (op'298 meter) door Prof. Dr
D. Lóerïën'yan het Humanistisch Ver»
bond. - Onderwerp: „Verdraagzaam»
heid en onverdraagzaamheid in de
Griekse oudheid". '
,
.

O N Z E WEEKR E C L A M E !!
'Neveda Sirene Wol
- "van ƒ 2,95 NU
Sportwol, 100 gram,
van ƒ 2,65 NU
, BOLLEN JAEGERWOL
50 gram
Hollandse Theedoek, ge*
zoomd en gelust
Badstof keukendoek
Rode blokdoeken, grote
, maat
Washandjes
Lakens, Twents Graslin*
nen
150x220
180x220
Grote Slopen
GROTE SORTERING
SOKJES
vanaf

_ __
2,75

2,38

PUNT 11.
Tot onderwijzeres in vaste dienst^aari"
de Kafel Doormanschoo'l werjd. b'e>
noemdr Mej" J:" '-E^Hesselink^^derf
wijzères aan de o.l. school te Wijk én
Aalburg. Zij verwierf 9 steirimeril

Magazijn
'De goedkoopste zaak
heeft de GROOTSTE SORTERING
in 'Luxe: en huishoudelijke artikelen,
Speelgoederen, Souvenirs, Srrandarfi*
kelen, Emaille, Glaswerk, D.R.U. keu:
kenuitzetten, Borstelwerk, Houtwa:
ren, Cocoslopers, 'Balatum, Sola ar//*
kelend
SWA'LUESTRAAT 9 - TEL. 2418
Ziet onze 4 Etalages!

Heren; wéek-end Shirts . . . f 5,95
**'Geen opruiming, doch prijzen die
ver liggen onder de normale waarde!

Textiel- en Confectie Magazijn

„KIUG'

'V
HALTESTRAAT 40 TEL. 2087
*
^ -— " ^ *
't Grootste magazijn te -Zandvoort met de meeste sortering in
, alle nieuwe modesnuf jesl
EENS KLANT.... BLIJFT KLANT

J In Zandvoort .laat men wassen bij
• ,\

f

£ -i_

m

-~

!

Wa«ierflMEULMAN

DEM.ONSTRATIE*AVOND O.S.S: .
De -^gymnastiekvereniging Oefening
Staalt.Spieren zal op 14-Juli a.s. een
openlueht*demonstratie*avond geven.

, ï

•• *

JiCk

/

Grote Krocht 14
Telefoon 2919

HONKBAL
_"'
Uitslagen:
ZandvoortV 1*D.I.O. ï
21*12
iZaridvoortm. 2*Rooswijk 4- 19*19
Programma'voor Zondag 5 Juli:
Zantivoortm. l^E.D.O. 4 ' 10 uur

(baast de Twentse Bank)

l WASSEN

l STOMEN

VERVEN

WEËK-AGENDA Belangrijke;
- - - Monopole
Vrijdag ? Juli 8 uur: film -„Carnaval
in Texas". Zaterdagmiddag 4 Juli-2.30 uur: film
„De betoverde prinses".
Zaterdag 4 Juli 8 uur: film „Carnaval
in Texas":
Zondagmiddag 5 Juli 230 uur: film
,,De betoverde prinses".
Zondag.5 'Juli, 8 uur: film „Carnaval
in Texas":
Maandag'6'fuli 8 uur: idem.
öfnsdag-7 Juli 8 uur: film „Het 'hun*
kerende. Kart".
Woensdagmiddag 8 Juli 2.30 uur: film
„De betoverde prinses".
Woensdag 8 Juli 3 uur: film Het, hun*
kerende hart".
Donderdag 9 Juli 8 uur: idem.
Andere attracties en
• nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van
Gerty Brant. De komende week:
De Memirofs; Jean. Mare.

AVRO-voorstellling
. J telefoonnummers in het Vijverpark
en. adressen
Zaterdagavond 28'Juli zal

2000
8403
3043.
2100
2345
2499
'2262
2887
1

2560
2135
2424
.
2975
2254

slechts

Het Wonder van Zandvoort

De--fijnste OA-M-ES-LiNGERIE, BUSTEHOUDERS,
CORSETTENl, P.YAMA'S. NACHTHEMDEN.

iy

hei koekje
voor de
Z&ndag

m

„De Wolbaai"

~- .,_ Twekai: Dames- en Kinder Badpakken
of Broekje's, j?uiyer wol vanaf-f 2,95

<i

•:?l

,Haltestraat 12 A - Tel. 2099

Ook in zeer grote maten

;

GARABIESJES

0,75

,! een speciale aanbieding' in fleurige de'ssiris . .t 15,75 f 19,75
/Talmt U niet, want^dan,. komt U'te laat.
-"" '
-Verifef de grootste sortering in
DAMESï,-HEREN*'en-KINDER*--5HORTS, „Sturka" en andere
-merken".- ~'f = :'•~£~ƒ-

1

Via Zee-weg 8 km vanaf Zandvoort
'ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

4,75
5,95
1,45

geheel nieuwe collectie

GYMNASTIEKVER!,„O.S.S." '"

Zoals _ bekend vinden „de. internatio*
nale'türndenionstraties van 15*19 Juli
a.s in Rötterdanv- plaats. Een groot
aantal ploegen uit vele "landen rïeb»
ben^zich./voor, deelname aangemeld,
zodat velerlei oefenvormen te zien
zullen zijn. Bij voldoende belangstel»
ling zaLop 19 Juli a.s. ook;>door onze
vereniging een bezoek aan de demon*
stratje worden gebracht. Opgave en
inlichtingen bij de r voorzitter.
De dempnstratie*avond van onze
vereniging is ria overleg mét de leider
thans, definitief vastgesteld op 14 Juli
a.s. Nadere mededelingen hierom*
trent^ worden op de desbetreffende
lessen bekend gemaakt.
Afd^handbal. ,,,; '
'. Reeds nu .wordt aandacht geschonken
aan de elftallen, die het komende
seizoen _zullen uitkomen. De liefheb*
bers •van,-'dezè ttak van.,sport dienen
dan> ook- niet lang meer ,-te wachten,
doch zich,"ten^spoedigste, wat de da*
mes' "aangaat' bij mejt".A., van P-ôel»
gees£ en-r-wit-ide^ heren.betreft bij'de
heer .A1, van Duin, "op "te geven.

Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781

0,82
0,24

samen te stellen van Japonnen in de prijsklasse van
, .^f 25,* - /r^O,», die wij U nu aanbieden voor f 19,75
'de niéuwste creaties van bijzonder mooie kwaliteiten,
apart, vlot en elegant!

>"

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V.

0,68
0,98

wij zijn erin geslaagd een

"

Off. Dealer

0,85

nieuwe
Japon te kopen!

(Vervolg.van pagina 2).
onzedelijk' genoemd. 'Hij stelde voor
punt-2 te schrappen.'
De heer WEBER zeide dat de heer
C. \Veber geen kans heeft de ge»
meente er "„uit te. zetten", indien hij
een "hogere huur van een* ander zou
kunnen bedingen.'•. Daarom was hij
vooif'is'chrapping van punt 2, evenals
de heren-Tates-en Koning te kennen
hebben gegeven. -,
",'
De gehele -Raad
bleek hiermede
1
tenslotte- in •• te .stemmen, zodat-, het
contract werd aangegaan, zonder de
gewraakte' clausule.
>

VOLKSWAGEN

in het Vij*
verpark een voorstelling van het
Brandmelding • - ' '~ " •A.V.R.O. zomertournee plaatsvinden.
Aan het programma werken mede
"Commandant Braódweer
,
het orkest ,vDie Tiroler Holzhacker
3044 Politie- , X, ,
Bub'n", Frans du mee, de Wama's,
Politie (alken r. ntodvevalten) het 16*jarige jodelzangeresje Gerda
Geni. Secretarie *'"
Ziller, Truce Speyck, Corry Vroons
Gem. Genéoritoev, ^uüanaweg la en anderen.
Informatiebureau yreemdeUngenverkeer, Kiosk Roadhulapleln Geslaagd
Aan de Hartenlustschool te Bloemen*
Stoomwassertf JHoltondla",
ftinstrUkert), 3. H.j;G". Weenink, daal slaagde voor het examen Mulo
B, Loek van Luyken.
Pakvelöstraat 30 a -^
Taxi dag en nacht, ZandvoortseJaap Bruijnzeel slaagde aan de Kon.
laan 7
- -,-Wilh. School te Haarlem voor het
Zandvoortee Courant, GertenMulo B*diploma.
bachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven .JUnko"
.Oranjestraat en Stationsplein
Joh. SiJtama's LeeablbUotheek
wordt keurig verzorgd door
„De Opbouw" Tollensstraat 47.
Gertenbachs Drukkerij
WQnfaiuidel LeMerte, Zeestr. 44
:;

EINDWERK

et. per 25O gram

WASMACHINEVERHUUR
„De Som."

Strandsandalen

Zeestraat 50 achtei
f l,—i per lVs uur.
Vrijdag en Zaterdag ƒ l,—
>er halve dag.

6.75

Enorme sortering

<r

Bakkerij Houtman

LUCHTIG ZOMERSCHOEISEL
Grote Krocht * Telef. 2106
Annex Reparatie:inrich,tmg

ï

l e Klas Levensverzekering-Mij
heeft voor actief persoon
een kleine bestaande portefeuille in Zandvoort beschik»
baar. Voor iemand, die zijn vrije tijd productief wil ma*
ken een goede gelegenheid zich een blijvende verho*
mg van inkomen te garanderen. Hulp van insp. aanw. Cerkstraat 15, Zandvoort
iorgstelling ad. ƒ 150,*, waarvoor 5% 's jaars vergoed
SLAGRO OM-IJS
wordt.itBr. onder no. 5104 bur. Zandv. Courant.
ƒ 1,80 per liter
JONG MEISJE v. de huis* SCHEP*IJS.... VERS IJS
tiouding gevraagd, van 8.30
:ot 12 uur. Mevrouw Blom, IJ SB A R POLAK
Dr C. A. Gerkestraat 161.
Haltestraat 42
Telefoon 2149.

D

„WAARDEBON! 9 '

NETTE WERKSTER gevr., '/acantiepermanent van f 6,*
3 x per week, van 8*11 uur voor
ƒ 3,* tot 30 September.
ICostverlorenstraat 30.
MAISON MODERN, Zee:
Te koop -gevr.
dijk 121,-A'dam. <F<?/. 47671
Gevraagd
NET MEISJE.
Woninginnchting
in Zandv., Hrl., of O'veen. Brederodestraat 20.
Prijs ca ƒ 7500.* Br.rfo.2169
L. Balledux & Zonen
Wensing's adv.bur. Haarlem Gevr. EEN NET MEISJE Haltestraat 27 telefoon 2596
de morgenuren, voor Grote sortering
Gevr. ZIT*SLAAPK= en si. voormaand
Juli. Zandvoort*
k. met kookgel., 15*31 Juli. de
BALATUM en
Echtp. 2 k. 7 en 9 j. Br. m. selaan 341, Bentveld.
COCOSLOPERS
prijs no. 5105 Zandv. Crt. Aangeb. donkerblauwe
LEDEREN
DAMESJAS,
Te huur gevr. GEMEUB.
Garage en Taxibedrijf
maat 40*42.
KAMERS van half Juli tot Thorbeckestraat
46.
DE TOL, telefoon 2332
half Aug., voor man, vrouw
en 3 kinderen. Br. Makelaar Bij arrest van het Gerechts*
Gr. Krocht 18
Paap, Kostverlorenstr. 1.
hof te Amsterdam, dd. 17 De Goedk. Amsterdammer
Juni 1953, is vernietigd het
Gevr. VRIJ HUISJE met 7 faillissement van C. F. van
slaappl. voor 3 volw. en 4 den Belt, directeur ener Voor stoffeerwerk
kind., 18 Juli*8 Aug., omg. N.V., wonende te Zand*
naar de vakman
Brederodestr. Br. met prijs* voort. Boulevard Paulus
F. C. Heemeyer
opg. no. 5103 bur. Z.Crt.
Loot nr. 69, uitgesproken bij
vonnis der Rechtbank te v. Ostadestraat 7 a
Oudere dame vraagt voor Haarlem, dd. 2 Juni 1953.
perm. ZIT*SLAAPK. met De curator: Mr. A. Bruch.
PEDICURE kookgel., liefst centr. dorp.
Br. no. 5106 bur. Zandv.Crt. Kruisweg 63, «Haarlem.
MANICURE

Sohoonheidsspeciaiiste
VERHUISD
Permanente WOONRUIM*
M.
VAN B O R K U M
TE GEZOCHT door net Dr. H. Wamsteker
jong echtpaar, l kind. Event. Chirurg*Uroloog te Haarlem NU: Dr Gerkestraat 21
Telef. 2812
gestoff. Br. 5108 Zandv.Crt. naar
Bloemend.weg 150 Jarenlange ervaring!
Klein ZIT* en SLAAPK. te
Bloemendaal
huur, 2 pers., a ƒ 10,— p.p., tel. 25955. Spreekuren blij*
van 4 tot 15 Juli, l min. van ven als voorheen: v. Eeden*
12 Ma. Wo en Vr.
zee. Br. 5107 bur. Zandv.Crt straat
13*14 uur. Diaconessenhuis:
annex Snackbar
Wo. 14*15 u. Bovendien Bloe*
Te huur Bentveld
mendaalseweg 150 Ma. Vr.
v. vaste bewoning: VILLA, 14*15 u. Polikliniek Diaoo*
5 kmrs, badk., tuin.' ƒ 52,70 nessenhuis Ma. Wo. Vr. 9* Kerkstraat 14 - Telef. 2102
p.m., m. overn. v. stoff. enz. 10 uur.
Nu onze snackbar op volle
Urgentieverkl. gem. Zandv.
toeren draait, wordt er bij
benodigd. Br. no. 5101 Z.C.
ons iedere dag VERSE GE*
LARDEERDE en ONGE*
WONINGRUIL
Tandarts
LARDEERDE LEVER ae*
GroningensZandvoort.
kookt, welker kwaliteit on*
Aangeb. mooie ben. woning,
AFWEZIG
geëvenaard is!
2 k. ensuite, serre, 2 slaapk.,
tot Maandag 13 Juli. (IZelfs de slagersvakschool
2 vaste wast., keuk., tuin,
te Utrecht gaf haar fiat, dat
schuurtje, aan ing. Noord,
onze kwaliteit lever als
plants. m. prachtig uitz., di*
reet bij centr. stad, ƒ 40 p.m.
de beste lever
Gevr. woning in Zandvoort. Vrouwenarts,
stond gekwalificeerd. Brie*
Br. no. 5102 bur. Zandv.Crt. Haarlem
ven ter inzage).
geen spreekuur! Al onze producten originele
Te koop:
Waarn. tel. 22199.
osseworst,
cervelaatworsf,
ANTIEKE KAST,
VLOERKLEED, LAMP. Voor spoedgevallen Dr v boerenmetworst, grove worst
etc. worden door ons zelf
Noorderstraat 8.
Winning en Steffelaar.
geproduceerd!
TE KOOP:
Blinde vinken 100 gr. ƒ 0,45
SOLIED PERCEEL, Ie st.,
Tartare
p. st. /' 0,40
m. woningruil m. A'dam*
Saucijsjes
500
gr. ƒ 1,95
Kinderarts Verse braadworstjes
Zuid. Gr. hypoth. besch.
is weer te
500 gr. f 1,95
SOLIED GEUT PERCEEL
consulteren
Gehakt, h.o.h
ƒ 1,50
bij de Boul. Sept. aanv.
Kalfshaxe voor soep, ragout
Hypotheek beschikbaar.
en pasteitjes .. 100 gr. ƒ0,17
ABONNEERT U
ENIGE .PERCELEN voor
Alleen
op de
belegging te koop.
Ie kwaliteit vlees!
ZANDVOORTSE
Makelaarskant. W. PAAP,
COURANT
KostverLstr. 1. Telef. 2965.

SLftGERiJ
GAUS

W, J, J, Meertens

J. Smalbraak

E, den Hartog-Ricardo

\

\

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Verwen uw ogen!

HOTEL BOUWES
Annex Cabaret „EXTASE"

LOOMAN

Charles Prouché

Mr Opticien
Haltestraat $8
Telefoon 2.174
Erkend leverancier voor alle
Ziekenfondsen

mat zang van Gerty Brant

SPORTRIJWIEL
Maar . . . . dan een LOCOMOTIEF!
Agentschap voor Zandvoort en 'Omstreke'n

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974

optfe kikkeren

De BESTE RECLAME Is
adverteren
in de ZANDVOOBTSE COURANT

*
Programma voor de komende week:

DE MEMIROFS
wegens overweldigend succes
geprolongeerd

Pakjes

JEAN MARC

TOURISTEN CAKE

Manipulator

55 cent

IN ÉÉN MAAND
UW RIJBEWIJS A
Autorijschool K* Offenberg

Gevulde koekjes

55 cent

Chocoladegebakjes

•i,

Koopt een pracht

.

DAGELIJKS ORKEST |

Brillenspeciaïist

il'

Fijnstrykerlj - Snelle af levering(- KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENÏNR;
*307

Zij zijn het iv-aard/
Koop daarom een goede
BRIL en ook
een
goede ZONNEBRIL!

6 stuks voor

Blijft steeds de beste ,
voor een goede wasverzorging ,.

Telefoon 20085, Haarlem.

Woningbouwvereniging

met slagroom gevuld

EENDRACHT MAAKT MACHT

Fa van Staveren

Voor leden van de vereniging komt beschikbaar de
woning

Zeestraat 48 Tel. 2684

Nic. Beetslaan 22boven

Huurprijs ƒ 7,13 per *week, alle kosten, waaronder gas»
geyser, inbegrepen.
Opgave schriftelijk vóór Dinsdag a.s. 7 uur 's avonds
bij de secretaris .Dr C. A. Gerkestraat 22.
De Secretaris D. VAN DIJK.

PALTHE

Op 27 JULI a.s. mllen in bet gebouw van de

In ZANDVOORT
zijn wij thans
vertegenwoordigd
door de

international School
Haltestraat 4, alhier, wederom door het

Nederlands Handelsinstituut

firma
Van Hensen

PRACTIJKEXANIENS

Grote Krocht 21-23
Telef. 2574

ENGELSE, FRANSE, en DUITSE
HANDELSCORRESPONDENTIE

worden afgenomen voor

Gelegenheid tot inschrijving tot en met 8 Juli a.s.
dagelijks aan het Instituut.
•
-f
International School of Languages
.• ,
De Directie.
Halen en bezorgen
zonder
prijsverhoging

Abonneert U
op de Zandvooxtse Courant

MM-

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
A. Sommeling, Ons 'Huis, Dorpsplein; Tel. 2374
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

THEATER „MQNOPOLE"
Stationsplein f- Dir. Gebr. Koper t Telefoon 2550
Vanaf Vrijdag 3 t.m. Maandag 6 Juli, 8 uur ~-*~'
Ziet de verblindend schone Carnavalskoningin in
een fantastisch onderwater ballet.
Esther Williams, Red Skelton, Howard Keel in:

Carnaval in Texas
Kleur door technicolor

Alle leeftijden

Vanaf Dinsdag 7 t.m. Donderdag 9 Juli, Sjiur..
Van Johnson, Dorothy McGuire, Ruth Roman,
Ray Collins, Diane^Cassidy in:

Het hunkerende hart
Zag U „Teresa", het verhaal van een. Bruidje?
f
Hier is 't verhaal van" een geleende liefde!
Toegang '14 jaar.

* v
Zaterdag 4, Zondag 5 en Woensdagmiddag 8 Juli
2.30 uur SPECIALE MATINEE'S!
Wij presenteren U de prachtige sprookjesfilm '. -

De betoverde prinses
Verder een uitgebreid voorprogramma.
Toegang alle leeftijden
"

-3
" "

Vanaf Vrijdag 10 Juli

TWEE AVONDVOORSTELLINGEN
Aanvang 1 en 9.15 uur

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Speciaalzaak in
Foto- en Filmartikelen

ALBERT HEIJN's

BOFFIE
KOFFIE
de koffie, die
U zo heerlijk vindt
Krachtig en geurig. Uitgelezen koffie van de beste plantages,,met uiterste

zorg gebrand in Albert Heijn's eigen koffiebranderijen. De beste koffie en
toch de goedkoopste. Hoe dat mogelijk is? Omdat Albert Heijn zelf importeert,
zelf brandt en mêleert, zelf distribueert in eigen winkels, waarvan U profiteert.

BOFFIE KOFFIE alleen verkrijgbaar bij Aibert Heijn

Geldig

ORANJE MERK 250 gram per pak f 0,1 O

van 2 Juli
l/m 8 Juli

GROEN

MERK 250 gram per. pak f

1,9O

ROOD

MERK 250 gram per pak f 1,8O

BRUIN

MERK 250 gram per pak f 1 ,7O

DELICATA .

.

250 gram per BUK f 2,5O

T

%7 Bome «£

B\l EU ..«s lieer
van 55 voor

i M'

il t'

ui'

H J.

ALBERT HEIJN

maakt U het leven
GOEDKOPER!

Frambozen-bessen
Sinaasappel . «.

.
.

. u fle* f ^1.50
. fles C'ïfSO

LIMONADESIROOP
Grenadine.
Sinaasappel

.
.

. . ' - . fles f. t .10 ''
, - .. rf fles" f. 1,10

Mét cassabon voor 10°/o korting,
om 't extra voordelig te maken!

:

~

DE GRUTTER

GRATIS
PRIJSVRAAG!!

AUTOsEGONOMIE <
Ruime keuze in Fotoe en -Film*
INWONERS en BADGASTEN
Als een man een auto koopt en rijn
apparaten, Prismakijkers, enz.
van iZandvoort,
FILMS .;,...:."
vanaf ƒ 1,25 wanneer U de 2 onderstaande vragen vrouw daar bezwaren van econo*
mische aard tegen oppert, krijgt zij
KLEURENFILMS
ƒ 4,95 goed beantwoordt
Ontwikkelen, Afdrukken dan kunt u W I N N E N : de. w.ind_van .voren:
. Je denkt toch zeker -niet dat ik dat
én Vergroten
Een
•
* ding „voor mijn-genoegen neem! Ik
Locomotief Sportrijwiel 'heb hem nodig voor • mijn --werk en
ter waarde van f 165,— riïet om er meeste gaan toeren. Trou*
POCKETBOOKS
wens, ik geef niets om chaufferen op
beschikbaargesteld door de bekende
Locomotief Rijwielfabriek te Amster* zichzelf, een auto' kan een nuttig
STRANDLECTUUR
ding zijn om je snel te "verplaatsen.
dam, middels haar agent, de firma
VULJPENHOUDE'RS ' .
Ik zeg „kan" omdat het verantwoord
VULPENREPARATIE
moet zijn e'n je begrijpt-zeker wel dat
BALLPEN VULLEN
we hem niet voorMedere liflaf kun»
£ Grote 'Krocht 5=7
Boek* en Kantoorboekhandel " •
nen gebruiken!

H. Schuilenburg

F. VAN HERWIJNEN
Haltestraat 12 - Telef. 2686

Vraag i : Welke club wint de
" Zandvoort-Estafette?

Antwoord:

Vraag 2: Wordt het snelste

Koopt uw Bedrijfskleding ronderecord door een loper
bij het van ouds bekende adres

verbeterd'ja of neen?

Fa A. v.d. Veld-Schuiten

Antwoord: .'

Kruisstraat 12 - Telef. 2360

Lange en korte witte jassen; lange en De deelnemers zijn (voorlopig):
korte khaki jassen; grijze jassen;
Z.F.C. 2 ploegen
blauwe, witte en khaki overalls; Man*
D.S.Ö. 2 ploegen
chester, gestreept, Blauwe, Eng. leren,
T.Y.B.B. 2 ploegen
ribcord en spijkerbroeken.
I.V.V. 2 ploegen
VERDER ALLE ANDERE
Assendelft 2 ploegen
MANUFACTUREN
Schoten
"Zandvoortmeeuwen
HUIS-, DECORATIE- EN
D.I.O.
RECLAMESCHttnERSBEDRIJF
Zie volgende week de volledige lijst
met borstnummers
Deze
advertentie met inkt invullen,
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879 uitknippen
en vóór Zaterdag 11 Juli
Burg. Engelbertsstraat 2S en 51 14 uur inleveren bij
GLAS-ASSURANTIE
HENK SOHUrLENBURG,
-Grote Krocht 5=7.
Specialiteit in
PER GEZIN mag U NIET MEER
dan 2 advertenties inleveren. -Bij
meerdere goede inzendingen beslist
het lot!

Fa J, v, d. BOS & Zonen

25 et

DE GRUYTER'S

VRUCHTENLIMONADESIROOP

Volkorenbrood en
Oberlanderbrood
Bakkerij SCHIPPF.R
iHaltesfraat 23

Naam:
M

'v •

Adres:

Onze fietsen zijn immers nog-goed?
Welnu, de auto is voor het werk en,
uitzonderingen daargelaten, -fietsen
we als we voor ons-'plezier; jjjtgaan!
Hij koopt dus die aüto," me6£rdiepe
tegenzin, maar het -werk:''niet''-^aar,
het werk, jhet werk, ,het werk ,-• 'gaat
voor alles..
- .
Dapper gaat meneer aan het rijden
iHée, hij zit niet eens te huilen ach*
ter het stuur, hetgee'n" toch minstens
te verwachten" was na het sombere
voorspel.
•Alras blijkt ook al de eers.te uit>
zondering op 'het nuttigh'eidsprogfam
op, te duiken: een Zondagsritje
naar de Veluwe.'Toe, het gezin moet
toch pok eens-een verzetje hebben.
Dan komen de puzzle=ritten, encde
kleine Rallyetjes: Je kunt je ,.niet
voorstellen hoe veel chauffeer=er,va'
ring je daarmee op doet, kind! >•\,'
Öe noodzakelijke uitzonderingen
volgen elkaar nu in snel tetttpo/op:
Naar de kapper, naar de tögffcjslub,
eventjes naar zwager Keest-teye'n, een
pakje sigaretten halen, allea"ga'at in
de auto.
•
•
• " , ' • ' ,
Heus 'kind, dat beetje benzine zal
het 'm ook niet doen.
Intussen staan de fietsen te ver*
roesten in de schuur.
Maar als het kind zo terloops ee»1opmerkt dat ze ook van plan is oiïi
haar rijbewijs te gaan halen, krijgt ?e
,ten antwoord: O nee, in geen geval,
geen Vrouw aan mijn auto, dat gaat
centen kosten!
' "
-NEEL.

Iffl
Opgericht 1900
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UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

VEEL FRAAIS
op bazar Clara-Stichting
Ten bate van de arbeidstherapie voor
clamess en kinderpatiënten van de
Clara Stichting werd vanmorgen door
hoofdzuster J. C. Vervoorn een ba»
zar geopend, waar zeer veel fraaie
en artistieke kunstnijvcrheid»produc»
ten te zien en te koop zijn.
- Deze werden alle vervaardigd door
patiënten zowel als verplegend pers
soneel van de Clara Stichting.
Een belangrijk aandeel hierin had
zr. 'Hendriks.
Zodra, we de hall betreden komen
we al direct in een „Ba7ar»sfeer" door
lTet gekletter van de sjoelbakschijven,
de aanwezigheid van een grabbel*
ton en een rad van avontuur.
In een zaaltje rechts van de ingang
zijn de vervaardigde voorwerpen op
de nieest smaakvolle wijze op lange
tafels geschikt.
\Ve vinden er geborduurde schort»
jes naast kunstig bewerkte vilten
muilen, speelgoedbeesten in alle kleu»
ren en maten, rieten poppenmeubcl»
tjes, box» en wandkleden en zelfs een
presenteerblad gemaakt van honder»
den lucifers. En dit is nog slechts een
kleine greep uit de vele artikelen.
Wat ons speciaal opviel, waren de
prijzen die in verhouding tot de pre»
staties zeer laag gehouden zijn, het»
geen de kooplust zeker zal stimuleren.
De bazar is vanavond tot 9 uur en
mot gen van 10»5 uur geopend.

CONCERTEN
op het Raadhuisplein
De reeks concerten onder auspiciën
van Touring .Zandvoort zal worden
geopend met een concert van de
Zandvoortse Muziekkapel, na de
Zandvoort»Estafette op 11 Juli a.s.
<Het-- -volledige- - zomerprogramma
zullen wij binnenkort publiceren.

Opnieuw bespreking
over bezoek
Amerikaanse verlofgangexs
Van l t.m. 3 Juli voerde de Directeur
van Touring Zandvoort, de heer J. B.
Th. Hugenholtz, besprekingen met
Amerikaanse leger»autoriteiten in
Heidelberg, Darmstadt en Frankfort,
alsmede met de redactie van het U.S
Army»dagblad „Stars & Stripes", ten»
einde in de zomermaanden de Ame»
rikaanse bezettingstroepen in Duits»
land naar Zandvoort te trekken. Er
bestond grote belangstelling voor de
recreatiesmogelijkheden die Zand»
voort biedt. Een grote attractie bleek
vooral het feit dat op een betrekke»
lijk klein gebied zoveel verscheiden»
heid geboden wordt. Enige autori»
teiten werden uitgenodigd Zandvoort
te 'bezoeken. Ook Duitse reis» en
touringcar»bureaux in de genoemde
steden, alsmede in Koblenz, Bonn,
Keulen en Duisburg, werden weder»
om bezocht en ian materiaal voor»
zien. In Bonn werd tevens contact
opgenomen met de officiële reisdienst
van het Ministerie van- Verkeer van
WestsDuitsland, zo deelt de Stichting
Touring Zandvoort mede.

NAAR
De toekomstige verdeling van de wet»
houderszetels tussen de heren A.
Kerkman en "W. v. d. Werff heeft
aanleiding gegeven tot enkele publi»
caties waaruit men te weten kon ko»
men hoe sommige Zandvoortse Raads»
leden hun hart over deze kwestie
hebben gelucht. Men kon dan lezen
dat deze raadsleden de keuze van de
heer v. d. "Werff met weinig enthou»
siasme hadden vernomen. In de eerste
plaats omdat zij het met de conser»
vatieve houding van deze CjH. man
niet eens zijn, hetgeen uiteraard hun
goed recht is. Maar in hele nette bc»
woordingen wordt verder gezegd dat
de keuze meebrengt „dat het repre»
sentatieve karakter van het college
van B. en 'W. er niet op vooruit gaat".
Dit soort uitingen van raadsleden
aan persvertegenwoordigers achten
wij weinig elegant. De betreffende
journalist die voor deze publicatie
verantwoordelijk is, kunnen wij nog
enigszins begrijpen, "omdat het voor
hem „nieuws" betekent, zij het van
o.i. twijfelachtig allooi.
Ofschoon wij geen fervente bewon»
"deraars van de politieke houding van
de heer v. d. Werff zijn, valt het ons
bijzonder tegen van de raadsleden die
de gelegenheid openden tot het pu=
'bliceren van dergelijke fijnzinnige
mededelingen.

11 Juli a.s.
collecte voor blinden
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Op 't Circuit

Ook Ds Jongeboer bedankte

SPANNEND SLOT

illet beroep dat de Kerkcraad van de
Ned. Herv. Gemeente te Zandvoort
op 11 Jiil; j.l. in de vacature van Ds
van Amateurkampioenschap wielrennen
Saraber uitbracht op Ds C. Jonge»
boer te Lissc, heeft wederom geen
resultaat geboekt. Ds Jongeboer be» De rappe Cantineau rekende Zon» partij — kort na de start — betrok»
dankte namelijk.
dagmiddag vo stellig op de roodwit» ken en moest ontmoedigd opgeven
blauwe trui, dat hij zich de laatste Het/eltde lot onderging b.v. ook
meters niet meer volledig gaf. Maar Plantaz door derailleurpech.
Caravanterrein
hij had buiten de waard gerekend,
De eerste 10 londen bleef het ge»
want de Tilburger Paymans wist /elschap, dat al steeds meer inkromp,
aan Verl. Haltestraat
door een wanhopige ruk met een gezellig bijeen, hoewel /o nu en dan
weer open
halve meter verschil de eindstreep te lichte uitlooppogingen werden on»
passeren.
dernomen.
Zaterdag is het Caravanterrcin aan
De laatste twee minuten waren in»
Op de helft van de strijd — gerc»
de Verlengde Haltestraat wederom teressant van een strijd, die vier en den in een tijd van 2 uur 11 min. 37
Theo van der Pas
geopend. De weggesleeptc caravans een half uur duurde. Negen renners sec. — waren er nog maar ruim 80
met grote snelheid de Hun» renners overgebleven met aan de kop
speelt werken van Chopin werden door de exploitant opnieuw kwamen
yerug afrijden met aan de kop de Tonny Peters, de Bruin en Donker.
geplaatst.
Een
voorlopige
vergunning
kleine van der Zande uit Halsteren,
In de 27e ronde hadden de leiding
Op 30 Juli zal de pianist Theo van
der Pas in het Patronaatsgehouw een is verstrekt door B. en W., nadat en» die gedurende de laatste tien ronden Peters, Versluis, v. d. Zande en v.cl.
Chopin»uitvoering geven.
kele voorzieningen waren getroffen. de boventoon had gevoerd. Het was Neut, doch de laatste kreeg /o'n
echter een grote misrekening om grote inzinking, dat hij met een ron»
reeds op de Hunzerug te proberen de achterstand uit de strijd genomen
er tussen uit te trekken. Wel kwam werd. Onze plaatsgenoot K. J. Koper,
hij enige meters voor te liggen, maar die steeds goed meekwam, gaf in de
slechts voor enkele ogenblikken. 29e ronde op.
PAROCHIEKERK VAN St. AGATHA
Door de Tar/anbocht heen verspreid»
Een tweede groepje van /es man
den zich de negen renners over de probeerde de achterstand van onge»
in het zilver
wesj, maar toen iedereen Cantineau veer 600 meter op de kopgroep in te
reeds als overwinnaar zag, kwam lopen, met succes, want m de 32e
Paymans opzetten, die /ich ronde was het een groep van 9 man.
Zondag 5 Juli j.l. was het 25 jaar ge» sisteerd werd door de Z.E. iHeer plotseling
een minuut later als de kampioen, van Dit plocgje you nog 10 ronden lang
leden dat de tegenwoordige kerk van Pastoor P. van Diepen en Pater No» Nederland het huldigen.
de boventoon voeren en met de prij»
de parochie St. Agatha m gebruik ge» lascus Het parochièle zangkoor, o.I.v.
/en gaan strijken. 'De kranige van
nomen werd. Dit jubileum werd op Arnold Goosscns, /ong ccn mis van
Precies om half twee vertrokken Steenselen probeerde nog aanslui»
sobere wijze, slechts kerkelijk gevierd. Hubert Cuypers. De dag werd beslo» ruim 300 rijders voor een afstand van ting te krijgen, tevergeefs, maar de
176 km over 42 rondpn Slechts 21 rij» bijna 10000 be/oekcrs juichten na
'Het zal voor vele parochianen ver» ten door een plechtig Lof met Te ders
zouden er na 4 uur 30 min. 10 afloop dexe rijder hartelijk toe voor
heugend zijn geweest hun oude her» Deum, gccelebrecrd door Pastoor sec. of iets later de eindstreep pas» zijn door/ettingsvei mogen.
Zoals ge/egd, de 9 koplopers ga»
der, de Z.E. Heer Cornelis Wijnker, Wijnker. Tijdens dit Lof vertolkte seren....
Cees Aanraad, de winnaar van '52, ven elkander niets toe en vochten hei
weer eens te zien. De „bouwpastoor", het koor o.a. op uitstekende wijxe het
kreeg van de militaire autoriteiten pas in de laatste meters uit.
die met zichtbare voldoening zijn „Magnificat" van Jan Nieland.
geen toestemming en moest derhalve
illet resultaat luidde:
fraaie kerk betrad, droeg een plech»
H.W.
verstek laten gaan. Daan de Groot,
tige Hoogmis op, waarbij hij geas»
1. C. Paymans, Tilburg, 4 uur 30
een der favorieten, werd in een val»
min. 10 sec.; 2. L. J. M. Cantineau,
Breda, /t.; 3. J. Konmgs, Breda, •/.\..;
4 M Wolf s, Vlijmen, z.t; 5. L. Boel»
laard, Amsterdam, /.t.; 6. P. de Jongh,
nog, maar de meestcn waren niet m Made, x.t.; 7. F. Versluis, Waddinx»
de gelegenheid om mij wat nieuws te veen, z t ; 8. T. Peters, Haarlem, z.t.;
vertellen. Mijnheer Gosen bezocht 9. C. \. d. Zande, Halsteren, z.t.; 10.
net z'n neef m het caravan»camp, A. J. v. Steenselen, Mijnsheerenland,
mijnheer Lindeman /at geld en kren» z.t.; 11. W. Gramser, Siebengewald,
KNACtBLUNDER.
ten te tellen in de Financiële Com» z.t. en 12. G. Pauw, Utrecht, z.t.
missie, mijnheer"-v-anJs.uijk genoot van
Om 11.30 uur waren ongeveer 200'
Een toestand hoor. De oppermachtige nu maar weg, voor ik uw kippennek het uitzicht over de Zandvoortselaan
gestart in de nationale nieu»
KNAC heeft het veiligste circuit van uit uw boord haal. . . .".
bij Bentveld. (Hij wist niet waar ik 't renners
Europa afgekeurd. Bom! Zo iets slaat
„Ik ben 'Bartje ---- " zei ik.
over had, toen ik over het circuit be» welingenwedstrijd voor een afstand
nog meer in dan het caravanskwestie»
„Kan me niet schelen, jongetje, al gon te praten). Mijnheer Koning zei: van bijna 59 km over 14 ronden.
Strijd werd er bijna niet gevoerd,
t je van mijnheer Molenaar. Ik weet was je Faroek ...... verdwijn!" siste ,/Kwats..! Dat circuit is goed. De slijt»
niet, of de heren van de KNAC goed ze van onder haar zonnebril. Ik wierp laag is best, alleen ze moeten er geen daar elke uitlooppogmg door het pe»
beseffen wat ze gedaan hebben, maar nog een duistere blik naar haar rode races op houden. Ze moeten de baan leton in de kiem werd gesmoord. Het
de reactie van de directeur van Pu» mond en rende weg.
openstellen voor dne=tonners en op» gehele gezelschap — natuurlijk flink
blieke Werken lijkt me vooralsnog
Van de KNAC, die werkelijk niet leggers en het tarief verhogen. Mijn» uitgedund — verscheen op de Hun/e»
verbazend gezond. Mijnheer Deute» au serieux genomen moet worden, be» heer Moll begon over ijzeren gordij» rug, xodat ook hier de sprintkwah»
kom neemt ze niet au serieux! Zo is gaf ik mij naar mijnheer Hugenholtz. nen en welstandsgrenzen en was van teiten de doorslag gaven.
iliet was de Amsterdammer A.
't nou maar. Wat verbeelden die car» Die zei, dat hij zich ging specialise» oordeel dat niet iedereen een race»
Theijsse, die met een meter verschil
burateurmaniakken zich eigenlijk' ren op het organiseren van wielerwed» wagen moest hebben.
Ter zake kundige mensen kunnen al» strijden. Volgende week zou hij naar
Nou ja, ik schoot geen zier op en wist te winnen in een tijd van l uur
tijd rekenen op respect, zelfs van Ie» Peking gaan om het circuit van die klopte bij de burgemeester aan Die 29 min. 4 sec.
De overige uitslagen zijn: 2. G. v.d.
ken, maar wat weten die auto»kerels plaats te, inspecteren. Naar men be» was net even in de wethouderskamer,
van wegen? Ja, van wegenbelasting weert, hebben de Chinezen een pro» waar hij /ich het voorstellen aan de Brug, Ameisfoort; 3. H. v. d. Linden,
hebben ze een beetje sjoege, maar cedé voor een onverslijtbare slijtlaag. nieuwe wethouders. Op het woord Helmond; 4. H. Scholten, Den Haam
dat heeft nog niets te maken met we» Maar aangezien wij de .Chinezen van „circuit" liet hij de heren echter in 5 C. Hamelinck, Den Haag; 6. J.
gen»bouw.
Europa zijn, begrijp ik niet wat mijn» de steek en wierp de deur met een Kaptein, Lisse; 7. R. Kropholler, Am»
Toen de verslaggevers van de Telc» heer Hugenholtz bij die buitenlandse dreunende slag achter zich dicht. sterdam en 8. R. Stout, Amsterdam
graaf, de Vrouwenakkerse Avondpost Chinezen gaat zoeken. Enfin, ik zal „Kom mee, Bartje!" riep hij. „We
J.G.B.
en de Prawda om mijn commentaar 'm niet nalopen.
gaan even toeren op 't circuit". Ik
verzochten, zei ik alleen: „Foei!" Zij
Toen ging ik naar de directeur van zette mij naast mr. van Fenema in
schreven hier lange artikelen over. Publieke Werken. Ik heb een zwak de wagen en binnen enkele seconden
Enfin, dat zet ook geen zoden aan de voor mijnheer Deutekom, omdat hij waren wij bij de racebaan. Onderweg Conferentie over slijtlaag
dijk. Later ging ik de zaak nog es na altijd in de hoek zit waar de kleunen had ik met de burgemeester afgespro»
en vanzelfsprekend wendde ik mij tot vallen. Ik trof de heer Deutekom aan ken dat ik langs de kant, tussen het De Stichting Touring Zandvoort zal
de KNAC. De heren waren niet thuis. in een buitengewoon agressieve stem» helm zou gaan zitten om te kijken waarschijnlijk aan het eind van de
De hele staf was — zoals mij later ming. Gaat alles door, wat hij wil, wat de slijtlaag deed als de burge» week een persconferentie beleggen
meester er met diverse snelheden over de toestand van liet circuit. E r
over heen tjotterde. De eerste ronde wolden metingen verricht, waardoor
gebeurde er niets. Normale snelheid de juiste gegevens zullen kunnen wor»
(80 km p. uur). Bij 90 km gebeurde den verstrekt.
er niets.... bij 100 ook nog niet.
Mr van Fenema is een uitstekend
coureur.... Bij 115 begon hij stukjes Voor tocht van
over te slaan. Ik riep dat 't niet eer» Wim Gertenschool
lijk was en hij grinnikte achter z'n
stuur. Maar toen hij met 145 km p. nog enkele plaatsen vrij
uur van de Hunzerug af jakkerde, met Voor de tocht van de Wim Gerten»
huilende motor, zag ik opeens dat bachschool naar Brussel op 15 Juli
grote brokken teer om het hoofd en a.s. zijn nog een tiental plaatsen be»
de wagen van de burge» schikbaar voor ouders van leerlingen
meester vlogen, 't Was Opgave kan geschieden bij het hoofd ^
angstig.
Wat was nu de oorzaak? der school, de heer A. J. v. d. Waals, "*
Ik moet kort zijn, want de Wilhelminaweg 11, tel. 2300.
redacteur heeft vijftien re»
gels terug al verveeld met Muur ingestort
/'n correctiepotlood tegen
z'n tanden getikt. Die brok» Zaterdagmiddag stortte om half twee
ken teer komen automatisch in een perceel aan de Brugstraat een
m werking als de snelheden gedeelte van een 3Va meter hoge en
van de wagens boven de 11 meter lange muur in doordat hier»
140 km p. uur komen. Maar tegen een flinke hoeveelheid kolen
ze zijn niet afkomstig van was gestort.
Door de Dienst der Publieke Wer*
de slijtlaag, maar van het
strand... Ze'worden geworpen door ken en de politie is aan de eigenaar
nazaten van teleurgestelde haring» en van de kolenopslagruimte opdracht
gegeven de muur te ontlasten door
broodjcsvcnters, die 't niet eens zi
met het beleid van mijnheer Westra. een gedeelte van de gestorte kolen te
Grote brokken rond het burgemeesterlijke hoofd
Zo gaat dat. Die jochies hebben verwijderen, waaraan onmiddellijk ge»
opdracht van hun respectievelijke va» volg is gegeven. Er deden ?ich qe»
iedere race met brokken teer lukkig «een persoonlijke ongevallen
werd verteld — naar Oud»Valken» dan wordt de KNAC geliquideerd. dersdeom
war te gooien. Ook een opvat» voor.
veen om pootje te baden. Stel je voor Voor de meeloper KNMV, had de di» in
Maar die kereltjes zien natuur»
— pootje baden
De juffrouw, recteur van P.W. geen woorden. De tlng.
geen verschil tussen Ascari of Rij kspo stspaarbank
KN'MV zegt maar, wat de KNAC lijk
die mij te woord stond, zei: „Zo
en de burgemeester.
bent U die vlegel, die ,foei' gezegd prettig vindt. Heel Publieke Werken Gonzales
De
heren
van de KNAC hebben
het postkantoor Zandvoort en
gonsde
van
activiteit
en
diligentie
(dit
heeft in een pers»reactie»conferentie?"
extra portie teer gekregen, hoor» Aan
het daaronder behorende ambtsge»
„Inderdaad!" zei ik glimlachend. woord 'heb ik van onze burgemeester) een
de
ik.
Zij
wel.
bied werd gedurende de maand Juni
„Eh.... dat wil zeggen, ik ben geen en ik deed maar goed om gauw op te
1953 ingelegd ƒ 66392,04 en terugbe»
vlegel, maar ik heb wel foei gezegd!" krassen.
BA'RTJE.
Verschillende raadsleden bezocht ik
taald f 48746,02.
„Juist," «ei de juffrouw, „Gaat u
Zaterdag 11 Juli a.s. zal in Zand'
voort een collecte worden gehouden
ten bate van de „Hulpbehoevende
Blinden". Het is zeker overbodig op
te merken dat dit doel ton volle dient
te worden gesteund, financieel, zo»
wel als door zich op te geven als
collectant. Dit laatste kan geschie»
den op het adres: P. 'Keur, Da Costa»
straat 10, alhier. Liefst
zo spoedig
mogelijk. Viijclaq 101 Juli kunnen de
bussen en speldjes in „Ons Huis"
worden afgehaald.

i'i
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FAMILIEBERICHTEN
De Heer en Mevrouw
DR1BHUIJZEN=BAGGERMAN
betuigen hiermede gaarne hun dank
voor de vele blijken van belangstel»
ling ondervonden ter gelegenheid van
hun 60»jarig huwelijksfeest.
Kostverlorcnstraat 129
Zanclvoort
TEGENBERICHT
De waarschuwing m de Zandv. Crt van
Vrijdag j.l. betreffende Mevr. GoossensBakker, berust volkomen op fantasie.
Mevr. A. BAKKER
Van Lennepweg 67rood
NED. CHR. BOUWARB. BOND
Afd. Zandvoort
Hedenavond 8-10 u. inlevering
VAC&NTIEZEGELBOEKJES
ten huize van de heer Oskam, Westerparkstraat 3.
Het Bestuur

Miniatuur-spooïwegtentoonstelling geopend
Zaterdagmiddag 4 Juli om drie uur,
werd de miniatuur»spoorwegtentoon»
stelling „INemiso" in (het iMinerva»
theater te Heemstede officieel ge»
opend.
Deze tentoonstelling die vooral bij
de jeugd veel aftrek heeft, omdat /e
onder leiding van de technicus de
'heer J. Flaskamp, daadwerkelijk aan
dit fascinerende spel van treinen, hijs»
kranen, wissels en spoorwegovergan»
gen mag deelnemen, duurt tot 22 Juli.
Van een pientere jongen maakt de
heer ürlaskamp in tien minuten een
handige seinwachter of machinist.
Aan de officiële opening ging een
demonstratie vooraf voor een aantal
genodigden. De verschillende gasten
gingen zo geheel in het spel op, dat
-we sterk de indruk kregen, dat ze
slechts node hun plaats bij het scha»
keibord afstonden, aan de jeugdige
bezoekers, die al lang vóór drie uur
"buiten de deuren stonden te hunke»
ren.
Om een juist beeld te kunnen vor»
men, hier enige gegevens: De opper»
vlakte van het geheel is 2.70»10 meter.
De totale lengte der rails is 220 m.
•Voor de electrische installatie was
2500 meter draad benodigd. Het ge»
wicht van het gehele emplacement
bedraagt 1600 kg.
'Hoewel .Heemstede niet tot ons
rayon behoort, hebben we toch ge»
meend, onze lezers op deze tentoon»
stelling attent te moeten maken, met
het oog op mogelijke regendagen in
de a.s. vacanties.
En dan zult u met een gang naar
deze tentoonstelling uw kinderen ze»
ker enige prettige uren bezorgen.
G.H.

De Rondvraag
(In aansluiting op het Raadss
verslag van Vrijdag j.L).
De heer WEBER wees op de slecht
aangebrachte slijtlaag van het circuit.
•Hier zijn nare dingen mee gebeurd
tijdens en voor de races van de
laatste keer. Deze laag is in April j.l.
aangebracht; daarna is er nog nacht»
vorst opgetreden. Is dit wellicht van
invloed geweest? "Wie draagt de
schade? Kan er nog een beroep op de
aannemer worden gedaan?
VOORZITTER antwoordde dat een
rapport van de directeur van Publie»
ke Werken wordt verwacht.
Vervolgens vroeg de heer WEBER
of de Voorzitter het juist vond, dat
een particuliere geldinzameling ten
gunste van het gezin P. Blom, dóór
de politie werd verboden, met inbe»
slagname van het reeds ingezamelde
geld. Deze „collecte" (die echter geen
collecte in de zin van de wet mag
genoemd worden, zo zeide spr.) had
ten doel de heer Blom een invalide»
wagentje te verschaffen. Spr. vroeg
Voorzitter te verhinderen dat de man
straks nog voor de Rechter moet ver»
schijnen.
VOORZITTER zeide dat dit zeker
niet zou gebeuren. In dit geval kon
de politie niet anders doen, maar de
zaak wordt onderzocht. Het geld zal
wel op de juiste plaats terecht ko»
men.
iH.W.

VOLKSWAGEN

de,

VERGANE GLORIE
In de provincie Utrecht, temidden
Gevr. voor de maand Auq.
van een mooi onderhouden park, ligt
N.V.
ZIT» en 2 a 3 SLAAPK.,
„Huize Doorn", eens de onvrijwillge
liefst vrije keuken. Aanb.
residentie van ex=keizer Wilhelm II
Julianalaan
295
H
A
A
R
L
E
M
Telef.
11781
m. prijs onder no. 5201 bur.
van Duitsland, thans een rijksmuse»
Via
Zeeweg
8
km
vanaf
Zandvoort
Zandv. Courant,
um, toegankelijk voor een ieder,
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
Aan de inrichting is niets veran»
Te huur gevr. GEMEUB.
derd, de prachtige gobelins, de schil»
HUISJE voor 6 pers. (w.o.
derijen, het beroemde porselein, de
2 kinderen) voor direct tot
gehele meubilering, alles is precies zo
eind Aug. Aanb. Mevrouw
gelaten als in de jaren dat jWïlhelm
Amand, Prinsen Bolwerk 72,
het Huis bewoonde.
Haarlem. Tel. 13677.
Alleen de koorden die hier en daar
de afzetting vormen, de cocoslopers
Gevraagd: een goede
ter bescherming van de kostbare
DAMESFIETS.
Er kunnen nog
vloerkleden en de witte bordjes die
Burg. Engelbertsstraat 40.
de bezoeker beleefd verzoeken niet
op de meubelen plaats te nemen, zijn
Te huur
geplaatst worden, ongeschoold of geschoold
aanwijzingen dat het huis een andere
kampeextenten
Salaris volgens C.A.O.
bestemming heeft gekregen.
Ze vormen een schrille tegenstcl»
vanaf f 1,50 p. dag. — v. d.
ling tot het levensgrote geschilderde
Staaij, Marisstraat 33. Telef.
portret van Wilhelm II in groot
2271. Aan het zelfde adres
tenuc gekleed, de roemruchte Pickel»
.TONGENSFIETS in ruil v.
haube op het hoofd, dat aan de wand
'n meisjesfiets (8 j.) aangeb.
van de eetkamer hangt.
Schoolstraat
2
Ie koop: DUBBEL DIVAN»
Een schat van kostbaarheden is
BED, 90 cm breed, geschikt
hier bijeengebracht. Zo ziet men in
A.
van
der
Mije
&
Zn.
v. seizocnverhuur. Stations»
de vitrines en kasten de unieke
snuifdozen verzameling van keizer
plein 19.
iprederik de Grote, het enorme zil»
veren beeld van St.- Joris met de
Wegens enorm succes
draak, een geschenk van koningin
Gemengde
berichten
Een wereldreiziger(tje)
Victoria van Engeland aan haar
prolongeren wij onze
kleinzoon. Men vindt er het gouden
Zondagmiddag bracht een Amstcr» Zondagavond werd omstreeks 11 uur
eetservies, bestaande uit meer dan
dammer een jongetje van 6 jaar aan door de politie een autobestuurder
tweehonderd stuks, aangeboden door
het politiebureau. iHet knaapje was aangehouden, die volgens verklaring
het Duitse Volk ter ere van 's kei»
in Amsterdam in de tram gestapt, van verschillende omstanders op on=
zers zilveren regeringsjubileum.
verantwoordelijke
wijze
had
gereden.
had geen geld bij zich, zodat xijn
Dit servies is slechts één maal ge*
Ook
zijn
papieren
waren
niet
in
orde,
grote stadgenoot zich maar over hem
bruikt en wel op de zeventigste vers
zodat
de
wagen
in
beslag
werd
geno*
ontfermde. De ouders werden op d:
jaardag van de ex»monarch.
hoogte gebracht van het uitstapje er* men. De bestuurder, een 22=janCü
In de hall de tafel, waarop tijdens
Amsterdammer,
kon
„lopend"
naar
waren spoedig aanwezig om hem
de eerste wereldoorlog de vele plan»
huis
terugkeren.
Een
nader
onderzoek
weer onder hun hoede te nemen
nen werden uitgevouwen en bespro»
is ingesteld.
ken.
Er zijn pok enkele vertrekken niet
Zaterdagmiddag kwam omstreeks 4 KLEINE KROCHT l » TELEF. 2432 toegankelijk voor het publiek, zoals
Licht gewond
bijv. de sterfkamer van ex»keizerin
uur een Amsterdamse autobestuurder
Augusta Victoria, waar op 'het bed
aanrijding met een plotseling de MELKERIJ
Maandagmiddag had omstreeks kwart in
nog steeds het bouquet geprepareerde
rijweg overstekende hond, waardoor
over vijf op het Raadhuisplein een zijn
rozen ligt en de myrthekrans met d:
werd beschadigd. De eige*
verkeersongeval plaats. Een kind van naar wagen
namen van kinderen en kleinkinderen.
van
de
hond
is
opgespoord
en
4 jaar liep onverwachts de rijweg bleek bereid te zijn de geleden schade
Of de z.g. torenkamer, de werkka»
over en werd aangereden door een te betalen.
mer
van Wilhelm met het bekende
motor, bestuurd door een Haarlem»
rijzadel
omgebouwd tot bureaustoel.
—o—
mer. 'Het kind werd boven het rech» Woensdagavond werd door de politie
(ook Bulgaarse)
In
het
de pennen en
teroog gewond. Dr van Es verleende tegen een motorbestuurder proces» Heerlijk, verfrissend en last not least potloden, pennenbakje
alsof hij er nog gisteren
de eerste hulp.
gewerkt had; aan de wanden hangen
verbaal opgemaakt, aangezien zijn gezond
voertuig niet van goedwerkende rem» HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 de ontelbare foto's, familiegroepjes
of herinneringen aan het eiland Corfu.
men was voorzien. Bovendien bleek
En rechts in de tuin staat het klei»
de
bestuurder
niet
in
het
bezit
te
zijn
Gevonden voorwerpen
nè mausoleum, waar Wilhelm in Juni
van de vereiste papieren. De motor
-k Solide stoffen
1941 werd bijgezet.
Opgave van 25 Juni t.m. 2 Juli 1953 werd voorlopig in beslag genomen.
iHij verkoos ook na zijn dood een
—o—
~k
Moderne
coupe
Aanwezig een burele:
balling te blijven, liever dan een
Woensdagavond sloeg de motor van
Bril; portefeuille inh. papieren en een ter hoogte van het Badhuisplein
>r Perfecte afwerking
staatsbegrafenis met alle pracht en
foto's; 2 dassen en alpino; alpino; op de Kerkstraat rijdende auto- af.
praal in eigen land onder- het Nazi»
-fr
Zeer
voordelige
sok (rood»wol); grijze regenjas; kin» De bestuurder — een inwoner van
regiem.
prijzen
dervest '(licht blauw»wol); diverse Amsterdam — trachtte deze te star:
En zo is daar in de gemeente Doorn,
badbenodigdheden; bovengebit; paar ten, maar toen ontstond onder de
midden in ons land, een stukje Duitse
Dat vindt U, 'bij
gymschoentjes; diverse kinderschoen» motorkap een brandje. Door omstan:
geschiedenis gehuisvest, dat door de
tjes; diverse sleutels; bal; strandbal;•ders werd het vuur met zand geblust.
iaren 1919=1941 zo nauw verbonden
Kledingbedrijf
dop van benzinetank; rijwielpomp;
is met de onze.
—o—
bolero (blauw).
Op de Dr Joh. Mezgerstraat reed
GELSKE DE NES.
Woensdagavond om 6 uur een bestek
Aanwezig bij de vinder:
auto tijdens het passeren van een ge»
Sportcolbcrts van ƒ 29 tot ƒ 46
Lidmaatsch.kaart A.N.B., Oosterstr. parkeerde auto tegen dit voertuig op,
Pantalons .. van ƒ 14 tot ƒ 37
5; bril, Zeestraat 30- zonnebril, Von» waardoor het lichte schade opliep.
telefoonnummers
Tropical costuums, 100% wol,
Geen
persoonlijke
ongevallen.
Proces,
dellaan 17; Fox»terrier, Zwemmer,
< ƒ 97 en ƒ 108
en adressen
verbaal
volgde.
Strandtent 17; herdershond, Kruis»
2000
Brandmelding
Verder
ruime
keuze
in
regen»
straat -6; hondenhalsband en riem,
2403 Commandant Brandweer
jassen, windjacks, corduroy- en
Jülianaweg 4: rode portemonnaic met Woensdagmiddag had omstreeks vijf
3043, S044 Politie
manchester pantalons, jongens:
inh., Nic. Beetslaan 24; tang en uur op de Boulevard de Favauge een
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
broeken, spijkerbroeken, kort
schroevendraaier, Brederodestraat 54; vrij ernstig ongeval plaats. Een 37»
2345 Gem. Secretarie
of lang, zeiljoppers, shorts enz.
padvindersriem, Dr Gerkestr. 18 z\v.; jarige vrouw uit Rotterdam wilde met
2499 Gem. Geneesheer, Jülianaweg la
blauw damesvest, Oosterparkstraat haar zoontje de rijweg oversteken,
Komt
U
eens
bij
ons
naar
bin»
2262 Informatiebureau Vreemdettn50 a; rose damesvest, Zandvoortse» doch het kind liep plotseling terug,
nen, het verplicht U tot niets.
genverkeer, Kiosk BaadBuisplelra
laan 234; gele damestrui, L'Amistraat juist op het moment dat over het
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
4; blauw jack en riem, Oosterpark» rijwielpad een bestuurder van een
KERKSTRAAT 20
fijnstrijkery, J. H. G. Weenink.
straat 28; kinderbolerootje, Boul. P. bromfiets naderde. Een aanrijding
Pakvélcfetraat 30 a
Loot 57; badpak en handschoenen, was onvermijdelijk. De vrouw liep
2560 Taxi dag en nacht, ZandvoortseHogcweg 55; badpak, handdoek en een hoofdwonde en schaafwonden
aan
arm
en
been
op.
De
bestuurder
laan 7
muts, Kleine Krocht 2; vulpotlood,
2135 Zaudvoortse Courant, GertenW'elgelegenstraat 21, Haarlem; arm» kreeg eveneens schaafwonden en een Zeepost
snijwond
aan
de
kin.
De
heer
A.
Loos
bachs Drukkerij, Achterweg l
band, Kostverlorenstraat 17; arm»
de volgende schepen kan zee» 2424 Autobedrijven „Rinko"
band, Jülianaweg 3; broche (Zeeuwse verleende de eerste hulp, waarna Dr Met
post
worden
verzonden.
De
data,
Entzinger
de
verdere
behandeling
Oranjestraat en Stationsplein
knoop), Koningstraat 85; oorbel en
waarop de correspondentie uiterlijk 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
parel, Poststraat 11; bal, Poststraat 11; overnam. Procesverbaal volgde.
ter
post
moet
zijn
bezorgd',
staan,
„De Opbouw", Toliensstraat 47.
blauw karretje, v. • Ostadestraat 7;
tussen haakjes, achter de naam van 2254 Wijnhandel Lefferts, Zeestr. 44
schooltas met inh., Raadfauisplein 2;
het schip vermeld:
tas, inh. bridgestel, 'Paradijsweg 10;
legertas en sierklompje, Gr. Krocht
Indonesië: m.s. „Oranje" (22 Juli).
19; autobuitenband, A. J. v. d. Moo»
Ned. Nw. Guinea: m.s. „Perseus"
lenstraat 78; jongenssandalen, Brede»
Monopole
•
(10 Juli).
rodestraat 71; damespolshorloge, Ho»
7 Juli 8 uur: film „'Het hun*
geweg 27; zwarte damesschoen, Vuur»
Ned. Antillen: s.s. „Baarn" (21 Juli). Dinsdag
kerende hart".
boetstraat 12; armband, >Zr Ver»
Suriname: m.s. „Stentor" (22 Juli). Woensdagmiddag 8 Juli 2.30 'uur; film
voorn, Clarastichting.
„De betoverde prinses".
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
Woensdag 8 Juli 8 uur: film Het hun*
m.s. „Edinburg Castle" (11 Juli).
kerende, hart".
Canada: s.s. „Nieuw Amsterdam" Donderdag
BIJ VLEES:
„Oranje-Groene-Kruis"
9 Juli 8 uur: idem.
(11
Juli);
s.s.
„Grote
Beer"
(15
Juli).
100 gr. Gelardeerde Lever \ zo
tjc CI
-.4.
Andere attracties en
Zuid Amerika: m.s. „Uruguay Star"
Zuster Licn verpleegde in de maand 100 gr. Gekookte Worst .. j
nuttigheden
(13 Juli).
Juni 29 zieken en legde hiervoor 578 OSSELAPPEN .... p. 500 gr. ƒ 1,69
bezoeken af. In dezelfde maand con»
Brazilië: m.s. „Aldabi" (15 Juli). *~" Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
troleerde zij 12 t.b.c.=lijdcrs en ver» Kerkstraat 14 - Telef. 2102
Charles Prouché met zang van
Australië: m.s. „Orontcs" (13 Juli).
leende aan één patiënt de laatste
Gerty Brant. De komende \veek:
hulp.
Nw. Zeeland: via Engeland (11 Juli).
De Memirofs; Jean Mare.
Off.
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LA UIANDE
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Extra
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bij Slager GAUS

DIT MAG GEEN KBND MISSEN
De Gruyler geeft de nu volgende 4 weken een
complete circus-voorstelling bij

het Snoepje van de Week
Een prachtige serie gekleurde plaatjes.
Heel leuk en nee! erg mooi.
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Vrijdag 17 Juli wordt het

fa de, a&t&e.h,
De Engelse Ambassade, die ons vrij»
wel dagelijks haar nieuws doet toe»
komen in een grote-enveloppe waar»
op met forse letters staat gedrukt
,On His Britannic Majesty's Service'
(In dienst van Zijne Britse Majesteit)
publiceerde een bericht, dat wel even
tot nadenken stemt over de „positie»
ve resultaten" die radiouitzendingen
kunnen boeken.
De B.B.C, leert millioenen mensen
over de gehele wereld Engels spre»
ken. Het gehoor is zo groot en zo
verspreid, dat het onmogelijk is om
het aantal mensen dat regelmatig
naar de uitzendingen ,English bij Ra»
dio' luistert vast ie stellen. Volgens
de laatste schatting moet het aantal
in West»Europa alleen al meer dan
twee mülioen bedragen, of wel tien
procent van het aantal Europeanen
dat op Londen afstemt. De B.B.C,
schijnt stapels brieven te ontvangen,
waaruit blijkt met welk een aandacht
en leergierigheid de Engelse lessen
worden gevolgd. (Zo is bijvoorbeeld
Maarschalk Tito een aandachtig luis»
teraar, hetgeen deze wellicht tijdens
zijn laatste bezoek heeft medege»
deeld.) iHet zal niet in de laatste
plaats aan de vaak geestige behande»
ling van de leerstof zijn te danken,
dat deze belangstelling zo uitgebreid
is.
•Wat de toekomst betreft, de B.B.C.
is van plan haar taallessen nog verder
té ontwikkelen. De plannen voor de
komende tien jaar omvatten taalles»
sen, bestemd voor speciale catagorie»
en studenten, zoals ingenieurs en we»
tenschappelijke werkers. .De B.B.C,
zal ook een nieuwe serie uitzendingen
beginnen voor de volken in de on»
ontwikkelde gebieden, terwijl zij tuar
programma's voor beginnenden en
meergevorderden zal voortzetten.
Wij schreven aan het begin van dit
artikeltje dat dergelijke gegevens wel
to.t_ nadenken stemmen, omtrent de
positieve kanten van de radio. Hef
bovenstaande heeft weliswaar slechts
betrekking op taallessen uit één land,
doch het doet nog eens sterk beseffen
welke mogelijkheden er liggen in de
radio als medium.
Vanzelfsprekend wordt er van deze
mogelijkheden reeds gebruik gemaakt.
Men heeft de bekende radiopraat»
jes op velerlei gebied over menig in»
teressant en leerzaam onderwerp,
waaruit 'heel wat op te steken valt.
Maar vaak blijft één en ander niet
meer dan een soort gesproken ency»
clppaedie, waarin voor de luisteraar
feitenkennis en interessante bijzon»
derheden zijn verwerkt.
Ook bij de radio, evenals bij het
perswezen, geldt maar al te vaak dat
men het publiek ,van dienst moet
zijn'. Met de minste inspanning dus
moet het voor de lezer of de luiste»
raar mogelijk zijn zich op een tikje
hoger of lager niveau te laten onder;
houden. ,Hij wordt op meer of mindei
scherpzinnige -wijze bezig gehouden
Te weinig wordt er o.i. echter door
leidende figuren in pers» en radio»
wereld beseft, dat al die feiten, feit»
jes, parate kennis en leerzame bijzon»
derheden, op een presenteerblaadj"
aangeboden, het eigen denken vaak
meer in de weg staan dan men zich
eigenlijk wel realiseert. Alle interes»
santé wetenswaardigheden verbleken
n.l. in belangrijkheid bij een onafhan»
kelijke geest.
Men zou hierin een veroordeling
kunnen zien van al die leerzame ru»
brieken, die wij zojuist hebben ge»
noemd en dat zou dan een ncwal
scherpe tegenstelling vormen met de
aandacht die wij in het begin van dit
artikel aan de werkzaamheid van de
B.B.C, wijdden.
Dit is geenszins het geval. De ra»
dio heeft in educatief, dus opvoe»
dend, opzicht een belangrijke rol te
vervullen. Evenals de pers trouwens.
Echter het grote gevaar dat schuilt
in dat dagelijks thuisgebrachte nieuws
en die gesproken wetenswaardighe»
den is: niet dit feitenmateriaal zelf,
doch de omstandigheid dat het op
den duur voor velen het enige geeste»
lijk voedsel wordtr*dat zij volkomen
passief verteren. Terwijl de grote
taak die wij voor radio en alle pu»
blicatiemiddelen in de toekomst zien
weggelegd, is: een stimuleren van
het eigen geestelijk scheppingsproces
van de mens, het be%yust maken van
een creativiteit die in vrijwel ieder
mens aanwezig is, het verwijzen dus
naar een menselijke scheppingskracht
die in deze moderne, geautomatiseer»
de tijd allerwege op de achtergrond
geraakt, hetgeen de menselijke geest
weerloos en spoedig beïnvloedbaar
maakt.
Zoals wij zeiden, dit is een taak
voor de toekomst, want momenteel
wordt in, deze richting nog zeer wei»
nig gedaan.

RICHE-BAD HEROPEND
....o.m. mei feestelijk

„waterballet"....

In principe zal precies over een week, Vrijdag 17 Juli a.s. des avonds het
herstelde Richeibnd worden heropend door de echtgenote van de burge:
meester, Mevrouw van Fenema^Brantsma.
Dan zullen er ongeveer vijf en een halve maand verlopen zijn sedert die
trieste nacht van de Ie Februari waarin het zwembassin van Riche:bad in
een deplorabele puinhoop werd'veranderd.
De bedoeling is geweest om de her»
stelwerkzaamheden een maand eerder
te beëindigen, doch het feit dat eerst
twee onuitvoerbare herstclprojecten
ter tafel kwamen, alvorens een derde
kon worden verwezenlijkt, heeft de
zaak vertraagd.
Met het herstel is rond zeventig»
duizend gulden gemoeid. Omtrent de
schaderegeling verkeert de eigenaar,
de heer A. H. Pomper, nog in het on»
gewisse, omdat deze eerst na het
reces van de tweede; kamer zal wor»
den behandeld. Wel^zal, als het werk
is opgeleverd, met medewerking van
de \vederopbouw»autoriteiten een be»
drag van ƒ 30.000,- als voorschot
worden uitgekeerd. .
Toen wij een kijkje' kwamen ne»
men, was het diepe' zwembassin dat
een wcdstrijd»formaat van 25 m leng»
te bezit, grotendeels in beton afge»
goten. Het ondiepe bassin (17/7 m)
zal in het verlengde hiervan worden
aangelegd, dus niet, ten westen van
het grote bassin — zoals oorspronke»
lijk het geval was —. Hierdoor wordt
bereikt dat het gehele bad zeven mc=

HET PROGRAMMA .
van Touring Zandvoort

ter verder van zee ligt dan vroeger,
hetgeen het risico uiteraard aan-den»
lijk kleiner maakt.
Een speciale constructie — van
grotere soliditeit dan eertijds — zal
de kansen op nieuwe schade even»
eens sterk verminderen.
Dagen lang puin ruimen
Een ontzettende „klus" is geweest het
wegruimen van het puin van het bad
zelf en van de- Duitse bunker die
eveneens temidden van de ravage te»
recht kwam. Een vriendelijke firma
heeft 14 dagen lang een bull»dozer
voor dit werk beschikbaar gesteld.
3000 m3 zand werd aangevoerd alvo»
rcns het eigenlijke herstelwerk kon
beginnen.
De verkleed»cabincs naderen hun
voltooiing eveneens en in het bedic»
ningssysteem zijn op dit punt verbe»
teringcn aangebracht.
In ieder geval hebben ongeveer
veertig man hard gewerkt om het
herstel binnen een acceptabele tij.d
te volvoeren. Snelheid was vanzelf»
sprekend van vitaal belang omdat
het ontbreken van dit zwembad op
de exploitatie»rekening van het ge»
hele Richescomplex van zeer nade»
lige invloed is geweest.
Het ligt dan ook voor de hand dat
de heer Pomper de voltooiing van
zijn nieuwe bad een feestelijk tintje
wil geven. Vrijdagavond zullen onder=
linge wedstrijden van de Zandvoortsc
Zwemclub „De Zeeschuimers" plaats»
vinden waarna een spectaculaire „on»
der»watersverlichtc»show" zal worden
geboden. Bij deze gelegenheid zal fi=
guur» en kunstzwemmen ten beste
. _ . . ^ , . w _ _ „ .„..,,. ,^._,
Het Richesbad zal dan dus weer
zijn ingewijd en de Zandvoortsc
schooljeugd zal weer in de gelegen»
heid zijn kosteloos in groepsverband
het schoolzwemmen te beoefenen,
hetgeen zeker niet in de laatste
plaats van belang is.

Touring Zandvoort heeft haar pro»
gramma bekend gemaakt voor dit
zomerseizoen. Het merendeel van de
door de Stichting georganiseerde eve»
nementen, bestaat evenals het vorig
jaar uit muzikale Verrichtingen van
diverse muziekkaffellun 'en fanfare»
corpsen op het Raadhuisplein. Enke»
Ie evenementen op het Circuit zijn
door de gerezen moeilijkheden met de
slijtlaag onzeker geworden, zodat in=
plaats van de data een vraagteken
moest worden geplaatst.
Het ligt in de bedoeling nog een
vuurwerk te organiseren, waarvan de
datum nog nader bekend zal worden „Op Hoop van Zegen"
gemaakt. Het bescheiden lijstje van in Haarlemse Schouwburg
de diverse gebeurtenissen ziet er dan
als volgt uit:
Door het Haarlemse afdelingsbestuur
van de Nederlandse Amateur Toneel
11 Juli: Concert Zandv. Muziekkapel Unie (N.A.T.U.) is de Zandvoortsc
op het Raadhuisplein.
toneelvereniging „Op Hoop van Ze»
16 Juli: Concert Tirolerkapel op het gen" verzocht op Zondag 30 Augus»
tus a.s., tijdens de Zomerbijeenkomst
Raadhuisplein
gewesten en afdelingen uit Nrd.»
24 Juli: Concert Tirolerkapel op het van
Holland, in de Stadsschouwburg te
Raadhuisplein.
Haarlem een opvoering te geven van
? : Training Auto» en Motorraces op het toneelspel „In de nacht van de
het circuit ?
16e Januari" in drie bedrijven door
? : Training Auto» en Motorraces op Aynrand.
Zoals men zich herinnert gaf „Op
het circuit ?
Hoop van Zegen" in Januari van dit
25 Juli: Concert St. Joris Padvinders» jaar twee opvoeringen van genoemd
band op het Raadhuisplein.
stuk, dat- zich in een rechtszaal af»
? : Nationale Sportwagen» en Motor» speelt.
Dit vererende verzoek is vanzelf»
races op het circuit ?
28 Juli: Zandbouwwedstrijden op het sprekend met groot genoegen aan»
vaard.
strand.
l Aug.: Concert Zandv. "Muziekkapel
op het Raadhuisplein.
4 Aug.: Kinderballon wedstrijd bij de
Rotonde.
6 Aug.: Conce'rt Tirolerkapel op het
Raadhuisplein.
van Jean Paul Sartre draait
9 Aug.: Wielrennen op het circuit.
14 Aug.: Zandbouwwedstrijden op 't Van de vermaarde Franse filosoof»
strand.
toneelschrijver en romancier Jean
15 Aug.: Concert IJmuider Harmonie Paul Sartre zijn diverse toneelstukken
met wisselend succes verfilmd.
op het Raadhuisplein.
Eén ervan — en voor zover wij we=
20 Aug.: Concert Tirolerkapel op het ten de laatste verfilming — draait
Raadhuisplein.
vanaf vandaag in Zandvoort, t.w. „La
22 Aug.: Concert Postfanfare op het putain respecteuse", vertaald met
„De eerbiedige lichtckooi".
Raadhuisplein.
Deze titel verraadt betrekkelijk niet
27 Aug.: Concert Zandv. Muziek»
waar het thema en de achtergrond
kapel op het Raadhuisplein.
van dit werk te vinden zijn: dat is n.l.
30 Aug.: Autosprints RAC West op in het negerprobleem in Amerika.
het circuit.
Het werpt een licht op de corrupte
pogingen om van een vrouw een ver»
klaring los te krijgen, die hoogge=
plaatste blanken zal moeten beschcr»
en een onschuldige neger in do=
B U R G E R L I J K E S T A N D men
delijk discrediet zal brengen. Door
Sartre, die een reis naar Amerika
3—9 Juli 1953
maakte, is deze affaire in zijn toneel»
Geboren: Robert, zoon van C. van stuk met een meedogenloze scherpte
IBruinessen en B. C. van Weele; behandeld. De vraag is nu maar in
Zeger Johannes, zoon van C. J. H. hoeverre de verfilming aan deze be»
Leen en A. W.- Martius;
handeling goed of kwaad heeft ge»
Sophia, dochter van M. Sebregts en daan. En naar onze mening is het
A. Loos.
laatste het geval.
Getrouwd: C. Bekebrede en A. J. C.
Film is iets anders dan toneel
Keesman; B. J. A. Visser en A. W.
D. C. Rügebregt; H. Wardenier en Dit brengt ons nog eens op een oud
vraagstuk, n.l.: Is de verfilming van
G. Flietstra.

De principiële tegen:
standers van de dood:
straf hebben in de
geruchtmakende zaak
Christie een nieuwe
mogelijkheid
gevon:
den om hun ziens»
wijze met argumenten te staven. M°'
menteel is het onderzoek gaande naar
een moordzaak, waarvoor reeds een
dader werd opgehangen, doch die tot
een revisie dwingt. En wel omdat hel
waarschijnlijk leek dat Christie deze
moord eveneens . op zijn geweten
heeft. Het vonnis zou dus aan een
onschuldige zijn voltrokken, hetgeen
het onherstelbare karakter van de
doods! ra f als zodanig nog eens extra
benadrukt. Inmiddels is een poging
gedaan om de afschaffing
van deze
straf te forceren. In Engeland, waar
men de tradities in de brandkast
heeft staan, is zoiets echter niet een:
vottdig. De poging faalde dan ook.
Inmiddels kan men de doodstraf, die
Christie zelf is opgelegd, eveneens op
zijn juistheid betwijfelen, eenvoudiü
door de vraag te stellen of iemand
die zonder winstbejag of andere voor
de handliggende aanleiding een aan:
tal moorden begaat, als een normaal
mens moet worden beschouwd.

De rechtspraak berust echter — en
dal niel alleen in Engeland — veelal
op het principe van de vergelding,
die de Justitie namens de maatschap;
pij uitoefent, waarbij dan ook de
preventie ('t afschrikwekkende voor:
beeld) een rol speelt. Dat deze maat;
schappij zélf vaak verantwoordelijk
is voor een grool aanial misdaden,
speelt nog een betrekkelijk kleine rol.
Dit besef is echter groeiende aan in:
vloed, hetgeen b.v. moge blijken uit
vele psychologische rapporten die
over verdachten worden uitgebracht.
Dat de maatschappelijke verantwoor;
delijkheid echter volledig in de rechts:
pleging is doorgedrongen en dat in
de vonnissen tegelijkertijd de gene:
zing van het kwaad — of althans de
poging daartoe — is opgenomen, dal
kan men nog moeilijk beweren.
Juist in een gecompliceerde samen:
leving als onze moderne, zal de nood:
zaak daartoe zich echter steeds ster:
ker doen gevoelen. En dan is 't maar
de vraag of men alleen in Engeland
de nodige souplesse tot een noodza:
kelijke omvorming mist. Want ook in
Nederland b.v. is men met deze aan:
gelegenheid nog bij lange na niet ge»
reed.

i

Morgenavond:
Se Zandvoort-Estafette
... .Zandvoortse ploeg maakte goede tijden...
Morgenavond zal de achtste Zand»
voortsEstafette worden verlopen, het»
geen wel rechtvaardigt dat we er nog
even de aandacht op vestigen.
De Zandvoort»Estafette is langza»
merhand een sportevenement met een
gevestigde traditie geworden, waar»
mee Zandvoort uit sportief en econo»
misch oogpunt bezien alleszins ge»
baat is.
Niet alleen binnen onze gemeente,
maar ook daarbuiten gaat dit spor»
tieve-gebeuren-STeeds grotere-belang»
stelling trekken, hetgeen blijkt uit de
interesse die ook de grote pers be»
gint te tonen.
In principe is deze estafettc=loop
uitsluitend bedoeld voor voetballers
en om het peil van hun prestaties op
dit punt van athletiek op te voeren.
Het parcours van 2150 meter, dat
door een ploeg van vijf man vijf keer
dient te worden gelopen, stelt dan
ook wel enige eisen aan de conditie
en de training van de lopers.
Het is niet teveel gezegd wanneer
we beweren, dat men in Zandvoort
deze loop ten volle heeft geadopteerd
-en allengs zijn er allerlei attractieve
kanten aan verschenen, zoals het uit»
delen van prijzen door de midden»
stand, niet alleen aan de snelste ploeg
en loper, maar ook aan de langzaam»
ste, aan de oudste deelnemer en de
jongste, waaruit blijkt dat de in»
teresse voor de .Zandvoort»Estafette
ook in de gemeente zelf steeds groter
en gevarieerder wordt.
En ook de prestaties nemen over
het algemeen in klasse toe, hetgeen
b.v. valt af te leiden uit het feit dat
voor het afleggen van het parcours
binnen de zeven minuten de laatste
vier jaren resp. 14, 10, 24 en 29
prestatie»speldjes werden uitgereikt.
Het eerste jaar van de Estafette be=
droeg dit aantal nul.

VERFILMD TONEELSTUK
enkele dagen in Zandvoort
een toneelstuk gedoemd iets te wor»
den, dat m kwaliteit voor het toneel»
stuk zelf — zoals dit werd geschrc»
ven — onderdoet? Het antwoord op
deze vraag moet ontkennend luiden
om de eenvoudige reden dat er ver»
schillende voorbeelden zijn, waarbij
de film die naar een toneelstuk werd
gemaakt, tot een zelfstandig en bij»
zonder goed kunstwerk werd omge»
vormd. Dit was o.m. het geval met
één van Sartrc's andere stukken „Les
jeux sont faits" (Het spel is uit). De
film hiernaar werd een meesterwerk
in de Franse productie. Hetzelfde kan
wel gezegd worden van de Engelse
„Hamlet»film", naar het stuk van
Shakespeare en de Amerikaanse film
„Tramlijn Begeerte" naar het gelijk»
namigc stuk van Tenessce Williams.
Het valt bij deze werken op
dat met de middelen die juist de
filmkunst eigen zijn een geheel nieu»
we uiting werd verkregen. Hierdoor
ontliep men dus de omstandigheid
waarin de film niets anders is dan
een aantal door camera's opgenomen
scènes, een toneelstuk dus op het
doek in plaats van op het podium.
Dit is n.l. het meest nodeloze en
vervelende resultaat dat men bij de

Dit jaar wordt weer „met een
schone lei begonnen", daar vorig jaar
de wisselbeker definitief naar De
Sterre Boys ging.
Het traject loopt over Haltestraat,
Kostveilorenstraat, Haarlemmerstraat
en Grotc"'Krocht, waar men zoals al»
tijd de finish, de tribune en de micro»
fooninstallatie zal kunnen vinden en
het gesproken verslag van de wed»
strijd 7al kunnen horen.
- JDe .Zandvoortmceuwen=ploeg heeftdit jaar niet stilgezeten en naar wij
vernamen zijn bij de training hoop»
volle tijden gemaakt. Met interesse
vraagt men zich af of de beker dit
jaar thuis zal kunnen blijven. Men is
er niet in geslaagd twee Zandvoort»
meeuwensploegcn samen te stellen.
Alle factoren zijn in ieder geval
aanwezig om de 8e Zandvoort»Esta=
fette te doen slagen. Hopenlijk werkt
ook het weer mee aan een gunstig
verloop van deze wedstrijd, waaraan
naar we hopen de nodige spanning
niet zal ontbreken.

Zevende leerjaar
Aan de Mariaschool aan de Konigin*
neweg zal voor de eerste maal in
September a.s. een zevende leerjaar
(V.G.L.O.) worden ingesteld. Het ligt
in de bedoeling om in deze klasse
o.m. handenarbeid te geven en les in
de Engelse taal.

Projectielen gevonden
Aan het bureau van politie werden
vijf projectielen gebracht, gevonden
op het strand nabij het Riche=bad.

verfilming naar een toneelstuk kan
boeken. En het komt — dit dient ge»
zegel — nogal eens voor.
Met het camerawerk, ruimte, ge»
luid en beeldrythme dienen dus nieu»
we elementen aan het oorspronkelijke
toneelstuk toegevoegd te woid.cn. En
dit is dan ook de enige manier om
het geval te doen slagen en opnieuw
overtuigend te maken. Hier komt
echter dan ook het gevaar zich te»
gelijkertijd aandienen. Het is name»
lijk mogelijk dat de bedoelingen van
de toneelschrijver door de actie van
de camera, door nieuwe cnscencrin»
gen uit elkaar worden gerukt, waar»
door de directe werking van de in»
houd dreigt verloren te gaan. En dit
is dan kennelijk gebeurd met „De
eerbiedige lichtekooi", waarin Sar»
tre's eigen strakke behandeling van
zijn onderwerp in het stuk, aan kracht
en overtuiging inboet op het witte
doek.
'Dit neemt niet weg dat het onder»
werp /.elf en de harde argumenten
van Sartre de moeite waard blijven
om gehoord te worden.
Vanaf Dinsdag t.m. Donderdag een
reprise van het Franssltaliaanse mees»
tcrwerk „De kleine wereld van Don
Camillo", dat wij reeds eerder met
enthousiasme beschreven, niet in de
laatste plaats om de prachtige rol
van Fernandcl als Camillo.

t;

Nog geen zekerheid over het Circuit

SPORT

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

VOETBALVERENIGING
Bekendmaking
„ZANDVOQRTMEEUWEN"
Het Hoofd van het gemeentebestuur
K.N.A. C. en K.N.M.V. zullen baan opnieuw beproeven
De training begint weer!
van Zandvoort maakt bekend, dpfi bij
Na bijna twee maanden rust wordt besluit van Gedeputeerde Staieii van
Woensdag 15 Juli weer met de Noordholland van 24 Juny*f953 no.
Het bestuur van de Stichting Touring kelijk op 26 Juli zouden worden ge* 7 Juni reeds voor autorenners gevaar* a.s.
aangevangen, die, even* 212, goedkeuring is verleai'm aan het
Zandvoort belegde vandaag een pers* houden, zullen dan ook definitief niet lijk was. Voor motorrijders moest zij veldtraining
als het vorig seizoen, onder leiding partiële uitbreidingspla'n/in onderde»
conferentie, waarop mededelingen ge* doorgaan. Wel zullen door de vereni* levensgevaarlijk worden geacht. En zal
van de heer S. Plooyer. len D I („Kostverloreir), vastgesteld
daan werden inzake de toestand van gingen, zodra het weer hiervoor gun* over het algemeen was de indruk de* Alle staan
spelers van Zandyoortmeeuwen hij raadsbesluit van Jn Mei 1952 nr. 9.
het Circuit. De heer G. Tates, die als stig is, d.w.z. bij hoge temperaturen, ze, dat de K.N.A.C. en de K.N.M.V. worden
in de gelegenheid gesteld aan
liet goedgekeurde plan ligt ter ge*
vice*voorzitter de Burgemeester ver* proeven worden genomen met cou* volkomen terecht de baan hadden af* de training
deel te nemen, verdeeld mecnte*sccretarie/voor een ieder ter
ving en deze- bijeenkomst opende, reurs en renners om de baan opnieuw gekeurd om alle risico te vermijden, over verschillende
groepen.
inzage.
ook al had dit wellicht op een iets
verklaarde dat de berichten die door te testen.
Naast de Woensdag wordt ook op Zandvoort, 3 /[ili 1953.
aangenamere manier kunnen geschie*
de K.N.A.C. en de K.N.M.V. gepubli*
de Vrijdagavonden getraind. '
Ir C. .Krijn gaf daarna een techni* den.
ceerd waren uiteraard voor rekening
Het yfoofd van het gemeente*
Na een gezamenlijke bespreking op
Het afkeuren van de baan wil ech*
van deze verenigingen komen. Op het sche toelichting, waaruit bleek dat de
besjnur voornoemd,
Woensdagavond met bestuur, elf*
Bestuur van T,Z. en de Gemeente factoren die bij de pas aangelegde ter geenszins zeggen, dat deze orga* j.l.
jeugdcommissie en de
S. SLAGVELD, wnd.
heeft de wijze, waarop de zaak door slijtlaag een rol spelen — o.m. de niserende verenigingen niet het ver* talcommissie,
trainer, is voor de training het vol*
deze verenigingen werd behandeld, \vrijvings*cocfficiënt — niet zo veel trouwen hebben dat de baan over gende
schema opgemaakt:
ongunstiger zijn dan bij de vorige enige tijd weer bruikbaar en veilig is
een teleurstellende indruk gemaakt.
Inmiddels zijn maatregelen geno- slijtlaag, die het Circuit van Zand* Naar men hoopt zal dit jaar nog Woensdags: 2*3.30 uur: de welpen;
men om opheldering i.z. deze voor voort tot de veiligste baan van Euro* het geval zijn. Anders wordt het vol*
4*5.30 uur: de adspiranten;
Zandvoort zo nadelige "toestand te pa maakte. De baan is nog altijd gend jaar. Speciaal de nieuwheid van
7*8 uur: spelers.lagere elftallen en
Uit het dagboek van een
de
onlangs
opgebrachte
slijtlaag
stroef,
(hetgeen
de
veiligheid
ver*
verkrijgen.
junioren;
strandftachter.
speelt
een
rol.
Er
doen
zich
omstan*
groot).
Wel
gaf
spr.
toe
dat
bij
de
Woensdag j.l. zijn onder leidingvan
8*9.30 uur: de kerngroep.
de wegenbouwkundige Ir C. Krijn aanleg van deze slijtlaag de verhou* digheden voor, die door metingen Vrijdags: 7*8 uur: spelers lagere elf* Zondag, 't Was een hete dag. Het
niet
kunnen
worden
vastgesteld,
doch
ding
tussen
teer
en
steenlaag
wel*
proeven genomen met de z.g. meet*
weer werkte deze keer erg mee. Wij
tallen en junioren;
wagen die hebben uitgewezen dat de licht beter had kunnen zijn, zodat die in de practijk een funeste invloed
hebben ook hard gewerkt, 't Begon
8*9.30
uur:
de
kerngroep.
kunnen
hebben.
Ook
hiermee
moeten
situatie van de slijtlaag niet zo on* het in grote mate loslaten en weg*
zo'n beetje te lijken op de Tweede
de
organiserende
verenigingen,
die
bij
gunstig is als zich aanvankelijk liet springen van het steenslag, waarvan
Met het oog op het a.s." Badplaats* Pinksterdag. Acht van mijn ligstoelen
wedstrijden
tenslotte
de
volle
ver*
aanzien. Telegrafisch zijn de K.N.A. de autorenners bij de Grand Prix
tournooi, waarvan de voorwcdstrijden zijn naar de knoppen. Ze moesten er
C. en de K.N.M.V. uitgenodigd voor van 7 Juni zulke grote moeilijkheden antwoordelijkheid dragen, rekening reeds begin Augustus op door de niet in gaan zitten met natte had*
een beoordeling en een bespreking, ondervonden, minder had kunnen houden.
weekse avonden worden gespeeld, is pakken.
het noodzakelijk; dat vooral de spe*
waaraan direct gevolg is gegeven. Bij zijn. (Zoals men weet moesten ver*
Vanmiddag heeft het paard van een
Op
een
vraag
of
reeds
bekend
was
deze bespreking is gebleken dat deze schillende coureurs na de race aan
Iers van de kerngroep, waaruit het l c rijkspolitieman zijn behoefte laten
of
de
Autosprints
van
de
R.A.C.
West
verenigingen met de grootste zorg* hun ogen worden behandeld....).
elftal zal worden samengesteld, steeds vallen op de punt van de handdoek
Dat het Ci reu i trechter plotseling op 30 Augustus a.s. wel of geen door* aanwezig zullen zijn.
vuldigheid te werk gaan in het be*
van een van m'n beste klanten: een
gang
zouden
vinden,
kon
nog
niet
lang van de renners en het publiek, van de veiligste baan in Europa was
bakker uit Zevenaar. Die bakker
hetgeen uiteraard wordt toegejuicht. gedaald tot een onveilige baan, was, worden geantwoord. Men hoopt dat
komt niet meer terug. Ofschoon ik
'Hoewel de verenigingen — en spe* gezien de wetenschappelijke proeven, dit wel het geval zal zijn, temeer GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
democraat ben, houd ik niet van deze
daar men van mening is dat de baan Zoals reeds op de lessen werd miïde* vorm van strandtoezicht.
ciaaj -de K.N.A.C. — hun eerste voor spreker onaannemelijk.
Uit de bespreking, die daarna volg* zich reeds in een betere conditie be* gedeeld, zullen op Dinsdag 14 Juli a.s.. Maandag. Zo heet als 't gisteren
standpunt enigszins hebben ver*
zacht, wensen zij toch geen enkel ri* de tussen journalisten en andere des* vindt, dan enige tijd geleden, toen de in verband met onze demonstratie op was, zo koud was 't vandaag. Eigen*
sico te nemen. De races die aanvan* kundigen, bleek wel dat de baan op afkeuring plaatsvond.
het Raadhuisplein, de oorspronkelijke lijk we] prettig. Je komt es even op
lessen van de kleuters geen doorgan-j adem. Ik heb 't strand schoongc*
vinden. Alleen de demonstrerende maakt na de invasie van gisteren. In
ploegen dienen op de afgesproken tij* totaal heb ik vijf emmers broodkors*
den aanwezig te zijn.
ten, acht honderd een en zeventig
GESLAAGDEN
4e Prijs voor op „Hoop van Zegen"
Met medewerking van het Zand* proppen papier, vierhonderd zeven*
te Zandvoort
voortsc trommelcorps . marcheren de envijftig banaan* en sinaasappelschil*
in N.A.T.U.-toneelwedstrijd
deelnemenden naar het centrum van len, zeventien badpakken, zestien
Van de Hannie Schaftschool aan de
het dorp, om daar met verschillende zwembroeken en elf kunstgebitten
Herenstraat, slaagden uit de 6e klas:
1
toestellen en anderszins te demon* verwijderd, 't Was een karwei, waar
voor het Coornhertlyceum: Janne* Donderdagavond had in de grote 112 /-.' punt; 7. Postaal Genoegen, streren.
ik de hele morgen mee bezig was.
zaal van de Haarlemse Kegelbond te Haarlem, met „De Dorpsdokter",
ke Blom;
In verband met een ouderavond in
Ik zag vanmorgen bij J3ad=Zuid een
Haarlem een bijeenkomst plaats van HOVü punt; 8. O.N.A., Haarlem, inet
voor de H.B.S. A: Koos Rcurts
gymnastieklokaal van de Wilhcl* man te water gaan. Ik kon 't uit clc
voor de H.B.S. B: Tineke Beek, Pe* de afdeling 'Haarlem' van de Nederl. „De man in de rolstoel", lOvVs punt; het
Amateur Toneel Unie (NATU), al* 9. Heemstede/West, Heemstede, met minaschool, zullen op 'Donderdag 16 verte niet goed zien, maar ik geloof
ter Groot, Liesbeth Groot;
a.s. onze lessen van die avond op dat 't ^Mac Carthy was. Die snurker
voor het Kennemerlyceum: Marjo* waar na een uitvoerige inleiding van „Toen de herten riepen", 100 punten; Juli
dezelfde tijden in de Knrel Doorman* zoekt 't wel ver.
lijn Brave, Marijke Hamelink, Jan de Amsterdamse jury de uitslag be* 10. V.Z.O.D., Haarlem, met „Goud schoo!
aan de Parallelweg plaats vin* Dinsdag. Wat 'n weer. 't Lijkt wal
kcnd werd gemaakt van de in de af* en antiek", 99 punten.
Wcber.
den.
herfst. Ik had drie mensen op het ter=
gelopen winter georganiseerde toneel*
ras vandaag. Zij dronken koffie en
Van de Mariaschool slaagden voor wedstrijd. Als enige vereniging uit
hadden 't over eergisteren, toen 't
het examen voor het lyceum drie jon* Zandvoort nam hieraan in Januari j.l.
DUIVENSPORT
nog zomer was. Zij wilden van mij
gens en een meisje, te weten William deel „Op Hoop van Zegen" met het Gevonden voorwerpen
Postduivenvercniging „Pleines" hield
Lease, Hans van Pelt, Jan Kiewiet en toneelwerk „In de nacht van de 16e Opgave van 3 Juli t/m 8 Juli 1953 op Maandag 6 Juli een wedvlucht weten waar dat aan lag, dat 't nou
zo guur was en waarom het regende
Januari".
^
Myrna Dumpel.
vanaf Limoges, 765 km. 's Morgens te en waarom 't niet warm was. Nou
De jury uitte zijn-bewondering over Aanwezig ten burele:
11 Meisjes en 12 jongens zullen in
portefeuille met inhoud; dolk* 6.50 uur gelost, arriveerde de eerste heb ik wel een tikkeltje verstand van
September het u.l.o.*onderwijs gaan het gebodene in Monopole, temeer 'Bril;
het weer, maar hier kan "ik met m'n
volgen, terwijl zes jongens zijn op* omdat men was uitgekomen met 17 mes; zakmes; gebloemde ceintuur; vogel om 19.18 uur.
blauwe bolero; rose
A. J. Spolders l, 3, 9; C. Koper 2; pet niet bij. 't Is trouwens helemaal
gegeven voor de Ambachtsschool. spelers, hetgeen natuurlijk het ge* padvindersriem;
kindertruitje;
badpak;
zwembroek;
P.
Koper
4,
11;
C.
Visser
5;
H.
Lans*
raar in de natuur. Ze moesten maar
Van het examen is echter nog geen middelde wel enigszins drukte. Er zijn bovengebit; sigarettenpijpje in etui;
dorp 6, 10; C. K-.'Draijer 7, 13, 14; es ophouden met die atoorn*proeven,
verenigingen geweest die uitkwamen
uitslag bekend.
paar
witte
gymschoenen;
paar.
kin*
J.'
N.
Huyer
S;
EK.
TCramer
12;
H.
niks dan narigheid krijg.-je er van.
met slechts 5 (de beste!)'spelers.
-r?-*-'"" ""'^" ' "=-^- Ik<vérdien geen1 cent.'-Wtó zfeg-'ik? Kr
De Zandvöortse vereniging had eètL 'derschoenen; kinderhalskettmg;' em* Bartens -15.
Voor het toelatingsexamen van het
mertje;
handdoek.
moet geld bij. " Mijn "strand is een
Chr. Lyceum slaagde Jan Willem uitstekende indruk bij de Amster*"'
schip*van*bijleg.
' '
Buré. Voor het Kennemer Lyceum damse jury achtergelaten en werd Aanwezig bij de vinder:
Woensdag. Vanmiddag heb ik me
Corry IHollenberg, Leerlingen van de met de vierde prijs beloond, geen Enkele postzegels, Opsterparkstr. 50a; Eerste Zomer-bxidgedrive
slecht resultaat, daar aan de wed* bril, waarop zonnebril, Strandtent 11;
kwaad gemaakt. Er kwam een gosor
Wilhelminaschool.
strijd door 10 verenigingen werd deel* schilpad, Dr C. A. Gerkestr. ISrood; Dinsdagavond organiseerde de Zand* in de tent, die vroeg waarom Bouwes
voortse
'Bridgeclub
in
twee
zalen
van
'
nog geen bad*inrichting had. Ik werd
'Geslaagd voor toelatingsexamen aan genomen.
portefeuille met inh., Paradijsweg 22;
„Op Hoop van Zegen" werd ter herenpolshorloge, iHaltestraat 70; da* hotel Keur de eerste Zomerbridge* kriebelig en zef: KrijgWe nooit," het
het Chr. 'Lyceum te Haarlem Willem
drive,
welke
dit
.keer
door
160
perso*
Jan Kornmann, leerling van de 6e herinnering een zilveren medaille aan* mespolshorloge, Hogeweg 27; dames* nen uit Zandvoort en omgeving werd strand is van ons! Waar of niet? Dat
geboden plus de mededeling, dat men polshorloge, Hogeweg 58; kastje,
klas der Julianaschool.
zal d'r nog bij moeten komen: Bou*
bij de volgende wedstrijd zeker nog Zandvoortselaan 41; shawl, Grote medegemaakt. De drive stond onder wes een bad*inrichting. Ik kan zo al
leiding
van
de
heren
Joh.
Fabel
en.
J.
Voor het eindexamen H.B.S. A te met een beter resultaat uit de bus Krocht 31: alpino, Hogeweg 27; rood van tier Weijden.
geen droog'brood verdienen. _,
Haarlem slaagde op 7 Juli onze plaats* zal kunnen komen.'
jack, Paviljoen Zuid; 2 badpakken m.
Donderdag. Het stormde de hele dag.
Kort
na
middernacht
kon
de
uit*
De volledige uitslag van deze wed* handdoek, v. Beuningenstraat 175*111,
genoot Frans Visser, Zandv.laan 2.
slag worden bekend gemaakt en tot Vanmiddag kwamen er tachtig Duit*
strijd was:
Amsterdam*iZuid; kindersandaaltje, prijsuitreiking
worden overgegaan. In sers uit Bielefeld. Ze zaten allemaal
1.
>PALVU,
IJmuiden,
met
„Gas*
Agnetastr.
1;
armband,.
Zuiderstr.
3;
(Adv.)
het zand en haalden herinneringen
licht", 136% punt; 2. D.I.U., Haar* zilveren ketting, IZeizerstraat 32, den een korte toespraak mocht de voor* op
op uit de tijd toen hun voorouders de
Ijast van zenuwen ?
lem, met „Spel met een droom", 123V2 Helder; medaille van schaakbond, J. zitter, de heer J. G. Bisenberger, aan Rijn
kwamen afzakken. Hier en daar
punt; 3. De Ramplaanspelers, Over* Steenstraat 2; zegelring, Raadhuis* de Haarlemse familie van Leeuwen hoorde
Mijnhardt's Zenuwtabletteo
ik fluisteren: Das Meer ge*
de
Keur*wisselbeker
voor
een
jaar
veen,
met
„Vandaag
is
morgen",
helpen U er overheen.
plein 3; zilveren manchetknoop, Dr
hort uns! An me noqit*niét. Verder
1213/4 punt; 4. Op Hoop van Zegen, C. A. Gerkestraat 159; emmertje met overhandigen voor de hoogste score gedroegen
ze zich netjes. Alleen zijn
Zandvoort, met „In de nacht van de gymschoen, Oosterparkstraat 32; tcd* (72V2 punt).
er zeven bierglazen gebroken. Maav
16e Januari", 118 punten; 5. Jan van dybeer, Koninginneweg 46; strand*
De uitslagen luiden:
de fooi maakte alles weer goed. Ik
ZONDAGSDIENST
Dommelen, Santpoort, met „Van an* schop, Paviljoen Zuid; schep, Hoge* A*lijn: 1. Fam. Veenendaal 71V2 prït; ben
niet krenterig. Ik weet heus wel
der
ras",
115
"At
punt;
6.
Nieuw
Le*
weg 60; zwemvliezen, Brederode»
2. Heren Boere^Maasdam 66V2 pnt. dat er een tijd geweest is dat ze méér
WIJKZUSTER:
"ven.
Haarlem,
met
„Van
ander
ras",
straat 122; strandtas met inhoud, W. B*Lijn: 1. Fam. Zwager 67V2~pnt; 2. braken.
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
de Zwijgerlaan 77*11, Amsterdam:
telefoon 2306.
Mevr. v. Rhijri*fHr. Metz 63V2 pnt. Vrijdag. Ich weis nicht was soll es
In de Helmersstraat kwam Maandag* handdoek, Dr Smitstraat 7; damesrij*
Gedurende de zomermaanden is de avond om 10 uur een wielrijder in diel, 'Haltestr. 54; herenrijwiel, Wit*. C*lijn: 1. Fam. Groen 66 pnt;1 2. Mevr. bedeuten.. (Ik ben nog helemaal in
een Germaanse stemming). Enfin, ik
Douma*>Hr. Schornagel 62 /., pnt.
Zondagsdienst van de doktoren op* aanrijding met een geparkeerde auto, tenkade 21hs, Amsterdam; autoped
er geen bliksem van. Willen ze
geheven.
doordat zijn aandacht werd afgeleid op drie wielen, Hobbemastraat 28; D*lijn: 1. .Heren Holm*de Lugt 67Va snap
slijtlaag op 't strand aan'brengen.
pnt; 2. -Heren van Koersel*Nottrot een
door een hem achtervolgende hond. autobinnenband, Ostadestr 4; auto*
Daar moet het strand een dag en
PREDIKBEURTEN
59 pnt.
s.
Alleen het rijwiel.' werd licht be* binnenband, Poststraat 11; zwem*
nacht voor worden afgesloten. LTp.
schadigd.
broek en handdoek, Oosterstraat 5.
E*lijn: 1. Dames FabeI*Polak (Zand* nacht gaat nog, maar tegen de dag
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
voort) 66 pnt; 2. Heren Kruisman* maak ik bezwaar. Het werk moet on*
Zondag 12 Juli
(Ingezonden mededeling)
Sijpestein 60 pnt.
der hoge temperaturen worden uitge*
10 uur: Ds C. de Ru. Bediening H.
F*lijn: 1. Fam. Tempelman 64 pnt; 2. voerd. Moeten ze tot October wach*
°
o
P.
Avondmaal.
Fam. Odijk 61 pnt.
ten. Van die lui uit de Bilt krijg ie
ZELFWERKEND WASMIDDEL
's Avonds geen dienst.
G*lijn: 1. Fam. v. Leeuwen 721/» pnt; ook wat. Ik zal ze es schrijven. Wij
2. Fam. Baarda '('Zandvoort) 69 pnt. zijn een volksbadplaats en we hou*
bevat Optisch Wlï
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
niet van koel, wolken en buiïq.
H*lijn: 1. Fam. 'Cörsten 63V2 pnt; 2. den
Zondag 12 Juli
Dames Crok=Schuilenburg (Zand* Overmorgen is 't weer Zondag.
10.30 uur: Ds H. Luikinga van
Zaterdag, 't Weer gaat de goeie
H V ZEEPFABR „HEI KLAVERBLAD" - HAARLEM
voort) 63 pnt/
Zaandam.
kant uit. Dat mag ook wel weer es.
De 'hele morgen heeft de zon al ge*
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
schenen en nu is 't middag. Mijn dag
Zondag: H.'H. Missen 6.30, 7.30, 9.00
kan niet meer bedorven worden. Ik
(alle plaatsen vrij).
heb m'n kapotte ligstoelen gerepa*
10.15 uur 'Hoogmis.
reerd. Morgen is 't weer zomer. Van*
des avonds Lof, 7 uur.
avond lopen ze de Estafette door het
In de week 7.00, 7.45 en 7.30 u. n.m.
dorp. ,Zij liever dan ik. Wij strand*
pachters moesten veel meer georgini*
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
seerd overleg hebben en er op hame*
hoek Emmaweg
ren, dat de estafette ook over mijn
Zondag 12 Juli
ons strand werd gelopen. Kan je
10 en 17 uur: Ds A. de Ruiter.
lachen. Strandafgang op, strandafgang
a f . . . . zgggen ze volgend jaar: een
spectaculair circuit in Zandvoort. Ko*
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
men er hoe langer hoe meer hardlo*
Dinsdag 14 Juli
pers en dat kan geen kwaad. De uit*
8 uur: Samenkomst in de Nieuwe
vallers kunnen dan meteen aan de
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.
koffie. Je moet dergelijke dingen
Spr. Joh. H. van Oostveen, eyange*
even bekijken. Ik zal er met de bur*
list. Voorburg.
gemeester over spreken. Die houdt
van goede ideeën. Ik ga vanavond
Zondag 12 Juli 935 uur: Radiotoe*
vroeg naar de koffer, want we krij*
spraak (op 298 meter) door Kees Ca*
gen morgen een drukke dag.
'bout van het Humanistisch Verbond.
'(Wlat gaat de tijd toch snel. Ik ben
Onderwerp; „Een kleintje koffie met
een hele dag voor!).
iets erbij".
Twee pagina's dagboek, welwillend
5 uur In de serie Gedachten over
afgestaan door een pachter, die on*
87. Zo gezegd, zo gedaan. Vlug wipten ze de
verdraagzaamheid in het Nederland
88. Alles zou goed afgelopen zijn, wanneer 'het
bekend wenst te blijven, maar die do
van Vandaag voor de V.'P.R.O. (298
schuur in en maakten het zich gezellig in een warm
zoontje van de 'boer niet juist op die zolder had
cultuur een goed hart toedraagt.
meter) 'Pater S. Jelsma M.S.C.
hoekje op zolder. Ze sliepen al gauw in.
moeten zijn om zijn vlieger te herstellen.
MOMUS.

Mensen en Zaken

De avontuurlijke reis

FAMILIEBERICHTEN
[/ er l o o f d:

RIA MOOY
en
CHARLES BOS
Zandvoort, 12 Juli 1953
Duinstraat 6
pa Costastraat 4
DANKBETUIGING
Voor cle vele blijken van deelneming,
ons betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze geliefde Echt»
i4cnote, zorgzame Moeder, Grootmoc=
tier en Tante, Mevrouw
Hendrica Catharina de Zwart,
betuigen wij U on/e hartelijke dank.
Uit aller naam:
L. Th. WILDSGI FUT.
/.indvoort, Juli 1953
%nndvoortselaan 1.
DANKBETUIGING
l liermede betuigen wij Zr. Hoogen=
bosch en Dr. J. v.d. Meer onze dank
voor de hulp en bijstand, geboden
:ian onze geliefde Echtgenote, zorg»
/amc Moeder, Grootmoeder en Tante,
.Mevrouw
Hendrica Catharina de Zwart,
Uit aller naam:
L. Th. WILDSCHUT.
Zandvoort, Juli 1953
%jndvoortselaan 1.

RECLAMEP R IJ ZE N:
Neveda Sirene Wol
" _
van ƒ 2,95 NU 2,75
Sportwol, 100 gram,
van ƒ 2,65 NU 2,38
Neveda Wol ____ 100 gr. 1,98
BOLLEN JAEGERWOL
50 gram 0,85
Hollandse Theedoek, ge»
zoomd en v gelust .... 0,68
Badstof keukendoek ____ 0,98
Rode hlokcloeken, grote
maat
.0,82
0,24
Washandjes
Lakens, Twents Graslin»
ncn ........ 150x220 4,75
180x220 5,95
.Grote Slopen
.......... 1,45
GROTE SORTERING ,
SOKJES ....... vanaf 0,75

„De Woïbaal"
.Haltestraat 12 A - Tel. 2099
ABONNEERT U

op de
ZANDVOORTSE
COURANT

begint deze week,
Wij kunnen derhalve nog niet alles

-k

opruimen!

Wol kunt U profiteren van onze EXTRA AANBIEDINGEN' in
diverse artikelen.
t

wij kochten een grote partij Japonnen
en Rokken voor sterk verlaagde prijzen

t

JAPONNEN, waarde pl.m. ƒ30,- si f 40,-, die wc U aan*.
bieden .voor
l4»50 en 19.75
Prachtige LINNEN DAMES ROKKEN, effen en ruiten, waarde ƒ 19,75, voor
-6,95
KINDERSHORTS in diverse kleuren
vanat '2,45
HEREN WEEK=END SHIRTS
5,95
WOLLEN BE*BOP DAMES VESTEN
21,75
Geen ojficiele opruiming, doch prij/en die lager liggen dan bij
ieder ander!

Textiel- en Confectie Magazijn

HALTESTRAAT 40 TEL. 2087
Hef grootst gesorteerde magazijn te Zandvoort, waar U steeds de
nieuwste snufjes vindt.
EENS KLANT.... BLIJFT KL'ANT

VOLKSWAGEN
Off. Dealer

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V.
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

Wasserij

MEULMAN

Grote Krocht 14
Telefoon 2919
(naast de Twentse Bank)

Wassen

Stomen

Verven

Uw vacantie
dubbel gezellig!!

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Juli
- berijdbaar
12 4.15 11.30 16.43 23.30 8.30=14.30
13 4.55 12.— 17.19 0.30 9.00=15.00 Philips draagbaar Radiotoestel voor
buiten en thuis, -terwijl U de batte»
14 5.30 12.30 17.54 l,- 9.30=16.00
rijen kunt bijladen, thans voorzien
15 6.04 13.— 18.26 1.30 10.00=16.30
van drie antennes ƒ 198,=, of sparen
16 6.36 13.30 19.06 2.- 10.30=17.00
terwijl U luistert ad ƒ 2,50 p.week.
17 7.10 14.— 19.32 2.30 11.00=17.30
18 7.50 15.— 20.14 3.- 12.00=18.00 ZIJN DE KINDEREN GESLAAGD?
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn Dan 'n goed geschenk van de ouders!
Philips platenspeler thans ƒ 82,=

WEER-AGENDA
Monopote
Vrijdag 10 Juli 7 en 9.15 uur: film
_ „De eerbiedige lichtekooi".
-Zaterdag 11 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
^ondag 12 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
Maandag 13 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
ü/nsdag 14 Juli 7 en 9.30 uur: film
„De kleine wereld van Don Ca=
mulo".
"''oensdag 15 Juli 7 en 9.30 uur: idem.
'Jonderdag 16 Juli 7 en 9.30 u.: idem.
*'.a. Vrijdag 10 t.m. Donderd. 16 Juli
-.30 uur (alleen bij slecht weer): film
„Heer in het verkeer".
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met sang van
Gerty Brant. De komende week:
Jeanne Renée, danseuse; Mills and
Rebncr,
komische acrobatiek; Duo
v
«n Dijk, internationaal danspaar.
Zaterdag 11 Juli 7.30 uur: Zandvoort»
tstafette. Start: Gro'te Krocht.

of ƒ l,e p.w.
Philips Radio ad ƒ 98,= of ƒ 1,36 p.w.
Philips droog^scheerapparaat ƒ 39,75
Philips snelsscheerapparaat
ƒ 49,75
TELEVISIE Na de vacantie meerdere
uitzending. Interessante programma's.
MOEDERS BESTE HULPfeen prima
stofzuiger. Vanaf ƒ 2,= p.w.
Wij leveren koelkasten, wasmachines,
droogmachines, e.d.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be=
taling voor U.
Reparaties aan alle apparaten.
Erkend Philips Service«dealer
RADIO TELEVISIE ELECTRA

Gevraagd:

Geheel huis of huisje
met kookgelegenheid
7 slaapplaatsen; voor de wk
van 9 t.m. 15 Aug. Br. no.
5301 bur. Z. Crt.
Gevr. een JONGENSFIETS
(9 jaar) in ruil voor heren»
rijwiel (grote maat).
Aan hetü. adres aangeboden
solide commodc m. matras»
je en spatklecd. Tevens /..g.
a.n. babykleren, w.o. truitjes
luiers, gewatt. cape, lez>\=
men voor ƒ 90,».
Stalionsplein 31.
MEISJES FIETS gevr., leeft.
10 jfiir. Oosterparkstr. 41.
Te koop gevr. een gebruikte
MEIS.TESFIETS, leeftijd tot
10 jaar. Aanb. telefonisch
3070, Zandvoort.
Te koop: Electr.
AARDAPPELSCHRAP*
MACHINE, merk Hobart.
Bredcrodestraat 5.
Te koop: 2 MARKIEZEN,
lang 3.15 m, ƒ 40,— p. stuk.
Te bevr.: E. Koning,
Swaluëstraat 10.
2 keurige MEISJES, 16 iaar
(U.L.O.) rocken VACAN=
TIEWERK,
onverschillig
wat. Br. ond. nr. 5302 bur.
v.d. Zandv. Crt, Achterw. l
Gevr. MEISJE voor iHUIS*
HOUDING en WINKEL,
ook voor de winter. Brood*
en Banketbakkerij Gortir,
Prinscnhofstuat 3.
HULP i.d. HUISHOUDING
gevr. voor de ochtenduren
of v.in 9=3 uur. Vellenga, H.
Heijermansstraat 55 huis.
WONINGRUIL.
Aangeb. te Haarlem: boven»
huis, 5 kamers enz.
Gev.r..- te,-. Zanchtoort: -klcU.
ner vrrj huisje.
Jan Haringstr. 71, Haarlem.
875. Snoezig voor kinde'rcn.
Liefdood KATERTJE, dol
op Felix' Kattenbrood, af te
halen Brcderodcstraat 95.
100 gram
Schouderham
58 et.
Boterham worst
39 et.
Rookworst
34 et.
Kip's Leverworst
36 et.
Paardenrookvlees .... 52 et.
Leverkaas
46 et.
Gebraden gehakt .. 39 et.
Bloedworst
24 et.
Prima gek. worst, Bacon,
Osse rookvlees, Gelderse
achterham, Pekelvlees.

I. J. Knotte?
Haltestraat 37 - Tel. 2891

SP*

heeft de GROOTSTE SORTERING
in Luxes en huishoudelijke artikelen,
Speelgoederen, Souvenirs, Slrandartis
kelen, Emaille, Glaswerk, D.R.U. keu:
kenuitzeften, Borstelwerk, Houlwa;
ren, Cocoslopers, Balulum, Sola arth
kelen.
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418
Ziet onze 4 Etalages!

Stomen en verven
Altijd apart
en elegant

Grote Krocht 13, telef. 2106
Annex Reparatieiinrichling

Seizoenprijzen
Colbertcostuum —
Mantelcosfuum
ƒ 3,40
Regen jan incl. w.p
/' 3,65
Regenjas stomen en khaki
opverven
/' 8,90
Snel en keurige aflevering.

Grote Krocht 27a
Telefoon 2653

Koopt uw Bedrijfskleding
bij het van ouds bekende adres

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; Man=
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
rihcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

;e
telefoonnummers

en'adressen
2000

Brandmelding

2403 Commandant Brandweer
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
2345 Gein. Secretarie
2499 Gein. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdclingenverkeer, Kiosk Baadhuisplein
2887 Stoomwassery „Hollandia",
fijnstrijkery, J. H. G. Weeninb,

Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
2133 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424

'S

exceptionele- aanbieding

„FABLO" OVERHEMDEN
van zijden popeline!
Met

RESERVE AANNAAIBOORD.

(moderne boordvorm en baleintjes), gevoerde borst, borstzak,
parelmoeren knopen, „Aero,Line"''boord (de „ever-stiff"
tussenvoering zorgt voor een
onberispelijk blijvende boordvorm). In wit, reseda, grijs
en beige. Desgewenst met extra
lange mouwen. Gegarandeerd
WASECHT. KLEURECHT, KRIMPVRIJ
normale
prijs:

THANS

Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tolïensstraat 47.
2254 Wijnhandel tefferts, Zeestr. 44

GRATIS
PRIJSVRAAG! S
INWONERS en BADGASTEN
van Zandvoort,
wanneer U de 2 onderstaande vragen
goed beantwoordt

dan kunt u W I N N E N :
Een

Locomotief Sportrijwiel
ter waarde van f 165,-—
beschikbaargesteld door cle bekende
Locomotief Rijwielfabriek te Amsters
dam, middels haar agent, de firma

H. Schuilenberg
' Grote Krocht 5=7

Vraag l: Welke club wint de
Zandvoort-Estafette ?

U kunt het toch
niet afschreeuwen

wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat de Zandvoortse Courant te uwer beschikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat 'het plaatselijk- env - regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld"
van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en.,
Kostverlorenstraat 7
Telef. 2534 de
resultaten bewijzen, dat.
Dinsdagavond ^verd een tijdelijk al» Steek voor uw reclameplanhier verblijvende '24=jajrige Amsters nen uw licht eens op btf de
dammer op de lioek van de Kostvcrs
lorenstraat en Haltestraat onwel.
Zandvoortse
Overbrenging naar de Mariastichting
achtte Dr J. van -der Meer noodzake=
Courant
lijk, hetgeen per gemeentelijke 2ie= Achterweg l - Telef. 2135
kenauto geschiedde. Een tweetal E.H.
B.O.sleden verleende assistentie.

H.

Het Wonder
van Zandvoort
De goedkoopste zaak

KEYSER

Fijne Vleeswaren
In Zandvoort laat men wassen bij

Magazijn

Antwoord:

voor SCHOOLBOEKEN
en alle andere benodigdheden
Boek- en Kantoorboekhandel

F. VAN HERWIJNEN
BESTEL TIJDIG!

Haltestraat 12, tel. 2686

Koopt een pracht

SPORTRIJWIEL
Maar . . . . dan een LOCOMOTIEF!
Agentschap voor Zandvoort en Omstreken

Henk
Schuilenbnrg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 - Telefoon 2974

L. Balledux en Zonen
Woninginrichtingb edrij f

Bedden s Meubelen * Tapijten * Gordijnstoffen
LINOLEUMS = BALATUMS
COCOSLOPERS
50, 70, 100 cm breed

Vraagt U ook eens
vrijblijvend prijsopgaaf
voor het behangen van Uw kamers, overtrekken
van Uw meubelen of opmaken en bijvullen van
Uw matrassen.
iHALTESTRAAT 27 * 29 - TELEF. 2596

Vraag 2: Wordt het snelste
ronderecord door een loper
verbeterd ja of neen?
Antwoord:
Borst»
nummer
1. Z.F.C., Zaandam.
2. Schoten, Haarlem, winnaar 1946.
3. D.S.'B., Haarlem, winnaar 1948,
1950, 1951, 1952.
4. T.Y.B.B., Haarlem.
5. W.F.C., Wormervcer.
6. Zandvoortmeeuwcn, winn. 1949.
7. I.V.V., Landsmeer.
8. Asscndelft.
9. D.I.O., Haarlem.
11. Kruisster, Amsterdam.
12. Geel Wit, Haarlem.
13. S.H.S., Spaarndam.
14. Z.F.C. 2.
15. D.S.B. 2.
16. T.Y.B.B. 2.
17. I.V.V. 2.
18. Assendelft 2.
De/.c advertentie met inkt invullen,
uitknippen en vóór Zaterdag 11 Juli
14 uur inleveren bij
HENK SOHUILENBURG,
Grote Krocht 5=7.
PER GEZIN mag U NIET MEER
dan 2 advertenties inleveren. Bii
meerdere goede inzendingen beslist
het lot!
Naam:
Adres:

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

GARABIESJES
hei

koekje

t.J|

voor c/e

Zaterdagavond 11 Juli
om half acht wordt voor de achtste
maal de traditionele

Zandvoort-Estafette
georganiseerd. 'Deze spannende hardloopwedstrijd
voor VOETBALclubs wordt U geheel GRATIS
aangeboden door het Sportcomité Zandvoort»Es»
tafette. Komt U ook even kijken?
Start en finish Grote Krocht!
Dank U!

in alle kleuren

et. per 25O gram

ƒ 1,80 per liter
SCHEP*LJS.... VERS IJS

IJ SB AR POLAK
Haltestraat 42

Wollen
Slaapkamerkleedjes
50 x 100 cm
ƒ
COCOSMATJES v.a. ƒ
Tevens BEHANGEN
uw kamer vanaf ƒ• 12,50
inbegrip van papier.

5,95
1,65
wij
met

Bakkerij Houtman
wordt keurig verzorgd door

ƒ 115,—

Telefoon 2135

HOTEL BOUWES
Annex Cabaret „EXTASE"
Kerkstraat 15, Zandvoort

Programma voor de komende week:

JEANNE RENÉE
Danseuse

MILLS AND REBNER

Garage en Taxibedrijf
DE TOL, telefoon 2332
l Gr. Krocht 18
^ Goedk. Amsterdammer

„WAARDEBON!"
Vacantiepermanent van f 6,'
voor ƒ 3,» tot 30 September.
MAISON MODERN, Zee»
dijk 121, A'dam. Tel. 47671

Komische acrobatiek

DUO VAN DIJK
Internationaal danspaar

Werkster gevraagd

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vanaf Vrijdag 10 tl m Maand. 13 Juli 1 en 9.15
Een lichtekooi, veracht door iedereen, blijkt een
hogere moraal te hebben dan haar verachters.
„De eerbiedige lichtekooi", 'n fel realistische film
over hedendaagse toestanden.
Barbara Laage * Ivan Desny, W alter Bryant in:

DE EERBIEDIGE
LICHTEKOOI

Of

Huishoudgoed]

| Lingerie |

Badgoed|

Zware .GRASLINNEN
68
LAKENS, grote maat,
150 x 240 cm
6,98
Deze LAKENS in twee»
pers. maat, 180 x 240 cm 6.98
8,68
De bijpassende SLOPEN
l.68
vanaf
Partij fraai GEBOR*
98
DUURDE LAKENS,
150 x 240 cm
6,98
98
In de grote tweepersoons
maat, 180x240 cm, 7,98
De bijpassende GE»
BORDUURDE SLOPEN
78
1.
vanaf

S.
6.

|Tafelïinnen|
ONTBIJTLAKENS,
effen gekleurd of wit
Q 98
met gekl. rand .... 5,48
Damast
TAFELLAKENS,
A 98
grote maat, 150 x 180 cm *•
De bijpassende damast
"| 40
SERVETTEN
*•
Linnen damast
TAFELLAKENS
7 48
130 x 160 cm
7,95 *•

Zuiver wollen DAMES»
BADCOSTUUMS
O 98
\Ctrn .
6,98 = 4,98'
Alle andere soorten
damesbadcostuums,
herenzwembroeken
en kinderbadpakken
met 10% KORTING

Restanten

NYLONS
halve prijs
Links geweven DAMES»
KOUSEN

Prima katoenen DAMES*
NACHTHEMDEN, 4,98
Flanellen DAMES*
NACHTHEMDEN,
fraaie soorten
Partij extra wijde flanek
len DAMESNACHT»
HEMDEN
Zijden DAMES»
NACHTHEMDEN, 6,98
Katoenen
DAMESPYAMA'S,
prima modellen
Zeer mooie kwaliteit
DAMESPYAMA'S, 7,98

3.98

7.98
8.98
6.48
4.98
6.98

Damesonderkleding

82 et

Charmeuse
DAMESONDERJURK,
1 98
smalle schouderband .. l*
Partij zeer mooie
58
| Herenondergoed
charmeuse
ONDERJURKEN
....
Interlock
Charmeuse
HERE-NSIN'GLETS,
58
98
DAMESDIRECTOIRS
prima'kwaliteit
1,78 l.
1,08
Interlock PANTALONS
68
Fantasie DAMES»
met korte pijpen .. 1,88 l.
58
HEMDJES, smalle
Interlock PANTALONS
58 schouderb. of ronde hals
met lange pijpen, elas»
Fantasie 'HEMDJES met 1_78
tiek van boven .... 2,78
kantje afgewerkt .. 1,98
Katoenen jaeger
98 De bijpassende
HERENHEMDEN,
DIRECTOIRS met
1 58
met korte mouwen . . . .
boordje
1,68 lm
Partij flanellen
98 Zeer mooie fantasie
HERENPYAMA'S .
'DAMESSLIPS .... 1,38 l.28
Katoenen HEREN.Halfwollen
PYAMA'S met donkere
DAMESHEMDJES, met
68
garnering
12.48 smalle schouders of
ronde hals
2,78
Kinderondergoed
Interlock
DAMESCAMISOLES
Katoenen jaeger
58
smalle schouder»
58 met
JONGENSBROEKEN
bandjes
1,68
en 'BORSTROKKEN ...
Interlock DAMESSLIPS,
JONGENS SINGLETS
prima kwaliteit
1,58
58
en BROEKJES,
Interlock
wit ribweefsel
DAMESDIRECTOIRS
68
Interlock
58 met boordje
MEISJESCAMISOLES
0,78 » 0,68
EEN KLEINE- GREEP
Interlqck
UIT DE GROTE
MEISJESDIRECTOIRS
VERSCHEIDENHEID
met elastiek in de pijpen
78
0,98

2.
O.

2.

l.

l.
7.

2.

O.

O.

O.

l.28

i!
1:

0.

GlasgordijnstOffen in alle prijzen, v.a. 0,88 met 10% KORTING op alle soorten

Op de
zeer LAGE ZOMERPRIJZEN
van de
WOLLEN, GEWATTEERDE en
DONZEN DEKENS

EXTRA 10 pet KORTING

Vanaf Vrijdag 10 t.m. Donderdag 16 Juli, 2.30 u.
SPECIALE MATINEE'S (alleen bij slecht weer)
Wij brengen U een zeer vrolijk programma!
Red Skelton in:

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30=12.30 u. Tele=>
fonisch onder no. 2550. Tel. 'besproken plaatsen
moeten uiterlijk 15 minuten voor de aanvang
der voorstelling afgehaald zijn.

begint Zaterdagochtend 11 JULI om 9 uur!!

CO\-BERTS

Tintelend van beminnelijke ironie, waardoor het
prettig is in deze absurde tijden een avond bevrij»
dend te lachen!
Alle leeftijden!
Entreeprijzen voor deze film: Parket ƒ 0,60;
Parterre ƒ 1,00; StallessBalcon ƒ 1,20; loge ƒ 7,50

Heet* in het verkeet*

bij KORT

JAPONNEN

Een film van Julien Duvivier met:
Fernandel i Gino Cervi!

Taxichauffeur Red Skelton laat U schateren!
Alle leeftijden!

OPRUIMING

Zeer bijzondere aanbieding CRETONNES Gil OVERGORDIJNSTOFFEN
O 48'
120 cm breed U*
» 2,98 » 3,48 » 3,98 = 4,48 » 4,98

Toegang 18 jaar.

DON CAMILLO

De seizoen-

Grote THEEDOEKEN {\ 78
met frisse ruiten .. 0,88 "•
Zware LINNEN
THEEDOEKEN,
•« 28
«rote maat
1,60 *•
Badstof KEUKEN»
.HANDDOEKEN,
1 35
blok dess
1,48 *••
Witte BAD*
HANDDOEKEN met f| 98
rode randen
"•
Grote "BAD»
HANDDOEKEN, ruit» -t 48
of streepdessin
«
JACQUARD BAD»
DOEKEN,
1 78
zeer mooi
1,98 *•
WAS»
HANDSCHOENEN,
f| 22
prima kwaliteit
0,28 "*

THEATER „MONOPOLE"

De kleine wereld van

Gertenbachs Drukkerij

Achterweg l - Telefoon 2135

Kostverlorcnstraat 33

l Droogdoeken |

De Directeur van de Dienst van Publieke Werken roept
sollicitanten op als tijdelijk werkster aan de Wim Ger»
tenbachschool aan het Schoolplein tegen een loon van
ƒ 23,53 per week.
Schriftelijke sollicitaties aan de Dienst van Publieke
Werken vóór Dinsdag 14 Juli a.s., Raadhuisplein 4.

Vanaf Dinsd. 14 t/m Donderd. 16 Juli 1 en 9.30

Voor al uw drukwerk:

S.

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

met zang van Gerty Brant
Tic •

Aanvang cursus: l September

SLAGRO OM-IJS

Van Ostadestraat 7 a

Charles Prouché

Opleiding voor Apothekersassistente

Mantelcostuums

F. C. HEEMEIJER

DAGELIJKS ORKEST

Zeestraat 71

Sportcombinatie

W. SLOOTHEER
/lan c/e Badgasten en Inwoners van Zandvoort

Apotheek Kerkhoven

Origineel Schotse tweed en
kamgaren pantalon ƒ 115,—

Zföndag
slechts

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Frjnstrrjkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

CHEMISCH
REINIGEN
Agentschap voor Zandvoort

Fa. VAN HENSEN
Grote Krocht 21-23
Telefoon 2574

KAPOK
MATRASSEN,
REPARATIE AAN
MATRASSEN,
MEUBELSTOFFEN,
TAFELKLEDEN, '
AFGEPASTE VITRAGE GORDIJNEN,
SLAAPKAMER KLEEDJES
met
E X T R A 10% K O R T I N G

J. Th. KORT
HEEMSTEDE

HAARLEM

ZANDVOORT
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Geslaagden

en.
Men is in het Nederlandse cabaret
op zoek naar nieuwe wegen en moge*
lijkheden.
De nog niet zolang geleden — hier
in Zandvoort gehouden — auditie van
Toon .Hermans is er o.m. een teken
van geweest.
Hermans heeft bij deze gelegen*
heid dan ook gewag gemaakt van het
feil dat hij het in een nieuwe richting
aan het zoeken was en dat hij aan
zijn voorbereidingen veel tijd had be*
steed.
Men ziet uit naar het programma
dat hij aan het samenstellen is en
tot de datum van die première zal
moeten worden afgewacht of zijn ex*
perimenten zijn geslaagd, ja dan nee.
Inmiddels zijn wij in de gelegen*
heid geweest om in Amsterdam —
om precies te zijn in het studenten*
theater Hypokriterion — een uitvoe*
ring te zien van het Utrechtse stu*
dentencabaret, dat zijn hele program*
ma samenvatte onder de titel ,Daar
krijgt U last mee'.
En toen we dit gezien hadden, kre*
gen wij de indruk dat de vernieuwing
waarnaar zo ijverig wordt gezocht,
zich hier reeds goeddeels had geopen*
baard, hetgeen niet wil zeggen dat er
geen verbeteringen mogelijk zijn.
Het programma bevat niet alleen
een aantal voortreffelijke nummers,
maar daarnaast een verzameling ah»
surde vondsten.
Deze studenten missen de routine
' van ervaren cabaretiers. Daarom
treft bij hun optreden een spontane*
iteit en een .gewoonheid' die grote
sympathie wekken.
Misschien is dit wel het grootste
geheim van dit hele cabaret, waarvan
de verreweg belangrijkste figuur stot*
tert "(zonder dat dit een moment pijn*
lijk wordt) en bij het vertellen van
zijn moppen en invallen zelf zijn la*
enen niet weet te houden. (De (piep*
kleine) zaal trouwens ook niet).
De cabaretkunst heeft in de wan*
deling de soms nogal verwarrende
naam „kleinkunst" ontvangen.
Grotendeels is dat misschien toe te
schrijven aan het feit dat men veelal
geneigd is om alles wat maar met een
liedje, een sketcli of een stukje lichte
muziek te maken heeft, simpelweg
voor „cabaret" te verslijten en het
met die naam te betitelen. Ten on*
rechte overigens.
Het goede cabaret in het algemeen
dient een eigenschap te bezitten die
'het van een gewone aaneenschake*
ling van grapjes en stukjes en liedjes
onderscheidt. Het dient de toeschou*
wer namelijk een spiegel voor te hou*
den van hemzelf, van de maatschap pi>
waarin hij leeft, van de al of niet be*
langrijke personen waarmee hij te
maken heeft.
Deze spiegel kaatst dit alles ver*
tekend door de humor, maar ook als
een verscherpt beeld terug, waardoor
de toeschouwer in staat is om het te
herkennen in al zijn betrekkelijkheid,
zijn belachelijkheid of onzuivere ver*
schijning; eigenschappen die hem
misschien in het dagelijks leven niet
opvallen of waarbij hij niet stilstaat.
De humor kan diene.n als een ont*
leedmes en legt de kwetsbare plaat*
sen van de soms zo zwaarwichtige en
officiële werkelijkheid bloot.
Daardoor is het cabaret een zin*
volle tak van kleinkunst. Omdat hot
in zijn beste momenten de waaihcid
omtrent onszelf, ons bestaan en on/ie
samenleving onthult en ons in staat
stelt, hartelijk of pijnlijk lachend, at*
stand te nemen van de heilige huisjes
waarin we ons juist zo veilig voelden.
iHet zou dan ook weinig zin heb*
ben-om naar allerlei vernieuwingen
te zoeken, wanneer het cabaret op*
houdt de ironische spiegel van onze
valse waardigheid, onze sentimentali*
teit, wansmaak etc. te zijn ofwel het
geweten te spelen van onze daden en
gedachten.
Want vernieuwingen om het bij*
zondere alleen van die nieuwigheden,
leiden ons in dat geval slechts af van
het wezen van liet cabaret, kortom
van de naakte waarheid omtrent ons*
zelf.
In het programma van de stu den*
ten, dat wij zojuist bespraken, is die
spiegel zeer beslist aanwezig en on*
der allerlei hoeken kunnen we er ons*
zelf in bezien.
Dat daarbij dan ook nog sprake is
van allerlei oorspronkelijke vondsten,
maakt het geheel nog plezieriger. Het
is prettig zoiets in Nederland — waar*
van men altijd zegt dat dit soort din*
gen er niet kunnen of bestaan — te
hebben aangetroffen. En dan nog wel
zonder de hinderlijke tanvtam, die in
sommige kleinkunstkringen momen*
teel zo in de mode is. '

5 jarig cursus te 'Haarlem zijn ge*
slaagd onze plaatsgenoten: Loes van
Ast, A. C. Balk, Rob Hoffman, Dini
Kreijger, R. B. Lenterman.

Zondagochtend om 4 uur werd door
een surveillerende agent vaa politie
ontdekt, dat een gedeelte van de in
de vitrines aan de Boulevard de Fa»
vauge geëtaleerde goederen wns ont*
-o—
vreemd. De recherche stelt een on*
Mevr. Failé, bestuurslid van de speel* derzoek in.
turnvereniging „Kindervreugd", bc*
haalde dezer dagen twee diploma's Bruinvis aangespoeld
als spel» en sportleidster.
Ter hoogte van de rotonde aan de
Strandweg spoelde Zaterdagmiddag
op het strand het cadaver van een
bruinvis aan. Personeelsleden van
Publieke Werken zorgden voor de
Wim Gertenbachschool
verwijdering.

bereikte in athletiekfinale
gunstige resultaten

De finales van de schoolathletiek*
wedstrijden om het schoolkampioen»
schap van Nederland vonden plaats
j.l. Zaterdag op de prachtig gelegen
sintelbaan aan de Laan van Poots te
Den Haag en werden begunstigd
door prachtig zomerweer. Het was
het meest ideale weer voor het be*
oefenen van athletiek. Reeds vroeg
waren de jongens en meisjes uit
Zandvoort vertrokken met de ge*
dachte te trachten'; een zo gunstig
mogelijk resultaat .te boeken. Daar
zijn zij dan ook wel in geslaagd.
De meisjes wistfcn een 4e plaats
uit 11 gegadigden te bereiken en de
jongens deden het nog beter door
slechts met l punt verschil op no. 2,
de derde plaats te bezetten uit 11
deelnemende ploegen.
De volledige uitslag van de scho*
len was als volgt:
j
Meisjes:
\. ULO Deventer 52 punten.
2. ULO Schagen 51 punten.
3. ULO Hilversum 42 punten.
4. ULO Zandvoort 36 punten.

Jongens:
1. ULO Deventer 47 punten.
2. ULO Hoorn 38 punten.
3. ULO "Zandvoort 37 punten.
De persoonlijke resultaten waren:
Meisjes
80 m hardlopen: Lena Koper 11.7 sec.;
Carmcn Emanuels 12 sec.
Verspringen: Lena Koper 4.53 m.;
Wil v. Keulen 3.94 m.
Kastiebalwerpen: Alice Spolders
44.32 m; Inc Hamburg 36.50 m.
Kogelstotcn: Gré v. Dam 7.68 m ;
Carmen Emanuels 9.24 m.
5 x 80 meter estafette 58.5 sec.
Jongens:
100 m hardlopen: Gerlach Halderman
11.8 sec.; Harry Joacim 12.8 sec.
Verspringen: G. Halderman 5.87"' m;
Frans v. Wijk 5.30 m.
Hoogspringen: H. Joacim 1.50 m;
T. Laane 1.45 m.
Kogelstoten: Piet v. Veghel 9.92 m;
Ton Laane 10.22 m.
4 x 100 meter estafette: 49.5 sec.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

DE FRAAIE BOKAAL
bleef thuisl
Zandvoortmeeuwen won de 8e Estafette
Het was wel een heel grote verras*
sing, dat Zandvoortmeeuwen j.l. Za*
terdagavond met de grote bokaal van
het Zandvoortse gemeentebestuur
schoot ging. Niet dat onze ploeg bij
de inwoners niet favoriet was, maar
de „deskundigen" hadden toch an*
dere kanspaardjes op hun lijstje
staan, te weten o.m. D.S.B. — de
winnaar van vorig jaar — en Kruis*
ster uit Amsterdam.
De belangstelling voor deze achtste
estafette over een afstand van 5 x
2150 meter was weer groot en ook
langs het parcours, te weten iHalte*
straat, Kostverlorcnstraat, Haarlem*
merstraat en Grote Krocht, werden
de lopers flink aangemoedigd. Het
publiek werd via de microfoon door
de heer Petrovitch keurig op de hoog*
te gehouden, hetgeen zeer gewaar»
dcerd werd.
Om kwart voor achten stapte bur»
gemeester Mr H. M. van Fenema van
het podium (gevuld met vele geno*
digden, zoals de raadsleden Slegers,
Lindeman, Koning en Tates, alsmede
de gemeente*secretaris, de heer W.
M. B. Bosman) om het startschot
te lossen. Tweemaal weigerde het
pistool, doch bii de derde maal be*
gaven 21 lopers zich op pad om te
proberen de fraaie bokaal te bemach»
tigen. En ook de auto — beschik»
baar gesteld door Toon Hermans —

-•&_„

De wonderen der techniek.
't Moest nou maar es uit zijn! Mijn*
heer Tates had zich ontzettend kwaad
gemaakt. De notulen van de raads*
vergaderingen klopten de laatste tijd
helemaal niet. En daarover kon hij
zich vreselijk opwinden. En terecht.
(Als iemand mijn oordeel vraagt.)
Niets is fnuikender voor een raads*
lid, dan z'n eigen woorden óf ver*
draaid óf helemaal niet vermeld te
zien. En 't was ook diverse malen ge*
beurd dat prachtige volzinnen, die
het bloed van tevredenheid naar je
wangen jagen, doodeenvoudig een an=
der in de mond gelegd werden. Dat
zijn dingen, die je als gemeenteraads*
lid niet over je kant kan laten gaan.
En mijnheer Tates doet dat ook niet.
Die kocht op een goeie dag een wire*
recorder (van z'n eigen geld, na»
tuurlijk) en hij sleepte dat ding mee
naar/ de eerstvolgende vergadering.
Toevalligerwijze was dat een besloten
zitting, omdat er weer eens een paar
netelige k'westies aan de orde waren.
De pers, die nogal sensatiezuchtig is,
(om van het publiek maar niet eens
te spreken) had er niets mee nodig.
Maar ja, hoe gaat dat.... Er blijft
mij toch niets verborgen. Van 't een
komt 't ander en het slot is, dat ik
van de hoed en de rand alles kom te
weten.
Toen mijnheer Tates binnenkwam,
met het kastje onder z'n armen, keek
de burgemeester verheugd. „Kijk",
zei hij, „daar hebben we ons gestolen
Poverni=apparaat weer!" (Een nood*
lottig mis verstandje overigens). U
weet allen dat het Poverni*apparaat
de mensen, die er om heen zitten,
liggen, werken, slapen, en eten, afs
doende beschermt tegen aardstralen.
In de raadzaal heeft altijd zo'n ding
gestaan en dat was op een gegeven
ogenblik foetsie. Van dat ogenblik af
werd er geen raadslid meer bc*
schermd tegen de funeste invloed van
de aard=straal*banen. Wij hebben dat
kunnen meemaken, hóe ver dat gaat.
En 't is verschrikkelijk. Maar ter
zake. De burgemeester dacht dat het
Poverni*apparaat terug kwam. Mijn»
heer Tates glimlachte superieur en
zei: „Burgemeester, dit is een wire*
recorder.... Ik heb er altijd naar
verlangd, mijn woorden onvervalst en
volledig te zien weergegeven, iets
waar de notulen niet aan voldoen en
dus...."
„Ah!" zei de burgemeester, „dan
kunnen we vanavond zeker wel een
proef nemen?"
De besloten zitting vorderde en
verschillende besluiten kwamen uit
de bus. Bij de meest belangrijke pas*
sages schakelde mijnheer Tates het
instrument in en in die ogenblikken
kon de notulist gerust even een tukje
doen. Maar daar kreeg hij geen kans
voor, want 't was erg spannend. Als
mijnheer Tates zelf sprak, deed hij
dat in een microfoon hoog boven z'n

hoofd, om niets van het geluid te
missen.
Opeens zei de burgemeester: „Als
mevrouw en de heren het goed vin*
den, dan zullen -we nu es de proef op
de som nemen. Mijnheer Tates....
schakel uw wire*recorder maar es in.
'Begint u maar bij het begin en laat
ons eens horen, hoe uw toestel
werkt!"
Iedereen zweeg en keek met ge*
spannen aandacht naar mijnheer Ta*
tes, die glom van trots. Een licht zoe»
mend geluid werd hoorbaar en toen
opeens: „Mevrouw, mijne heren....
ik open deze besloten zitting van
mijn raad.... uw raad.... eh
onze raad en spreek de hoop uit dat
de besprekingen vruchtdragend mo*
gen zijn
Ik
"
„Genoeg!" zei de burgemeester.

Belangrijke passage....
„Dat was ik, zoals u allen gehoord
hebt. Neemt u maar es een kwartier*
tje verder, mijnheer Tates!"
Een kort hikje en wat gekras en
daar klonk het: „Gaat uw gang, mijn»
heer v. d. Werff!" (De heer van der
Werff kreeg dus het woord).
„Krr.... kzir.... umbah, oembah
... .mwoeah. ... brrrr.... k r r r r . . . .
brrrr
zioe.... zommmm...."
Meer niet. Doodse stilte.
„Dat heb ik niet gezegd!" zei de
heer van der Werff onthutst.
„Valt u zich niet in de rede, mijn*
heer van der Werff
laat mijnheer
van der Werff uitspreken...." zei de
burgemeester bestraffend.
„Ik...." begon mijnheer van der
Werff. Maar de burgemeester wees
koel naar de wire»recorder en zei:
„Dié mijnheer van der Werff is aan.
't woord, niet U!" Mijnheer Tates
manipuleerde wat aan het apparaat
en opeens schalde de stem van mijns
heer van Kuijk door de raadzaal:
„Ik ben het beu, ik heb er genoeg
van, ik ben het in geen enkel opzicht
met u eens, mijnheer de voorzitter.

U ziet dit verkeerd
ik moet mij
om meer dan een reden aan de zijde
van de heer Tates scharen...." De
burgemeester stond op. Mijnheer vari
Kuijk ook.
„Wat zegt U?" kreet de voorzitter.
„Ik zeg niets!" zei mijnheer van Kuijk.
„Ik meen u toch te horen!" schreeuw»
de de burgemeester boven de wire»rc»
corder uit. Het ding- bleef meedogen*
loos praten:
„Ik zou wel es willen weten wat er
tegen is om mijnheer Tates gelijk te
«even
"
„Stop!"' brulde mijnheer van Kuijk,
(de echte). „Dit is een leugen... . dit
is absurd.... dit.... boem.... boem
boem, boem....!!"
Iedereen begon met iedereen te pra»
ten en hamerslagen klonken van de
tafel af en tevens uit de wire»recor*
der, want daar kwam net een nogal
pittige passage. „Ik geef het woord
aan de nestor van de Raad, mijnheer
Slegers". Mijnheer Slegers ging
staan en schreeuwde: „Ik heb
hier niets aan toe te voegen..!"
„Ho...."' riep de burgemees»
ter: „U hebt hier niet het
woord.. U krijgt het
in dat toestel., in die
wire»dinges.. in dat
..eh.. ooh.."
De burgemeester
stortte op z'n zetel in
elkaar. Hij vroeg wa»
ter aan wethouder
Kerkman. De wire»
recorder bleef sadistisch door
zagen: „Ja mijnheer de voor»
zitter.... mijnheer de voorzitter: Ik
ben tegen het circuit, tegen de slijt»
laag, tegen de karrevaankampen, te»
gen Beria, tegen, de r.k. schoolborden,
tegen Mplo
Malen
dat weet
ik nog niet....!"
„Ha, die mijnheer Moll!" lachte
mijnheer Lindeman breeduit.
Iedereen begon te meesmuilen, want
't was inderdaad de stem van mijn»
•heer Moll. Maar deze vond dat hij
moest ingrijpen. „Dat heb ik een uur
geleden gezegd", zei hij mismoedig.
„Wie lacht er nou om een mop met
•xo'n baard....!
„Mijnheer. Tates, ik weet genoeg!"
(De burgemeester zei dat). Maar de
"wire»recorder was niet meer tot be*
daren te brengen.
Arend van Duijn kreeg opdracht
van de burgemeester om het gevaar*
te naar buiten te gooien. Arend greep
mijnheer Tates vast.
„Nee", siste mijnheer Tates. „Niet
ik
dit dbg!"
„O", zei Arend en hij deed wat
hem opgedragen was.
De wirc*recorder sneuvelde op de
trappen van het raadhuis.
BARTJE.

van de officials en de met vcrslagge*
vers etc. volgeladen brandwccrbeep
trokken weg.
Asscndelft,
D.S.B., 'Zandvoort*
meeuwen en W.F.C, vormden reeds
spoedig een apart groepje, waarbij
zich soms even Schoten en tBlciuw*
Wit voegden. De Zandvoortse loper
Schuiten had het niet gemakkelijk,
eindigde als vierde met slechts één
meter verschil op de loper van IW.F.
C. uit Wormerveer, een ploeg die
voor de eerste maal meeliep.
Het lint van lopers rekte zich in de
tweede ronde al meer uit, maar de
kopploeg was nagenoeg ongewijzigd
met dien verstande, dat Van der
Werff van rZandvoortmeeuwen nu 'n
hoofdrol vervulde. Hij zorgde er dan
ook voor als eerste aan te komen, ge*
volgd door Asscndelft, D.S.B, en
W.F.C.
In de derde ronde kwam nog meer
tekening in de strijd. Zandvoort»
meeuwen (E. Paap) en W.F.C. lagen
aan de kop, gevolgd door D.S.B.,
Kruisster en Assendelft. De thuis»
club behield de voorsprong van on*
geveer 10 meter op W.'F.C., maar in
de vierde ronde kwam D.S.B, met een
snelle loper op de proppen. De voor*
spelling van Dragan Petrovitch kwam
uit, want deze knaap /orgde voor de
nodige spanning door zich direct
achter de Zandvoortmeeuwenloper
K. C. Draijer te plaatsen met nog
„slechts" een achterstand van een
kleine zeventig meter. Arens van
Zandvoortmeeuwen liet zich echter
in de vijfde en laatste ronde niet im*
poneren, hield er een stijf tempo in
en wist zijn ploeg onder een gewei*
dige ovatie als eerste te plaatsen in
de mooie tijd van 34 min. 23 sec.
De gedetailleerde uitslag luidde:
1. Zandvoortmeeuwen, 34.23; 2. W.
F.C., Wormerveer, 34.41; 3. Assen*
delft, 34.43; 4. D.S.B., Haarlem, 34^48;
5. Kruisster, Amsterdam, "35716;" 6."
Blauw 'Wit, Amsterdam, 35.24; 7. Z.
F.C., Zaandam, 35.26; 8. I.V.V.,-11»
pcndam. 35.40; 9. Schoten, Haarlem,
36.10; 10. T.Y.B.B., Haarlem, 36.15;
11. Alcmaria Vitrix, Alkmaar, 36.22;
12. S.H.S., Spaarndam, 37.02; 13.
Zandvoortmeeuwen 2, 37.03; 14. D.
S.B. 2, 37.14; 15. Z.F.C. 2, 38.13; 16.
Assendelft 2, 38.16; 17. I.V.V. 2, 38.22;
18. D.I.O., Haarlem, 38.50; 19. D.S.B.
3, 3921; 20. Geel Wit, Haarlem, 40.02
en 21. T.Y.B.B. 2, 40.36.
De snelste loper was R. Zwart van
W.F.C, in een tijd van 6 min. 35 sec ,
de langzaamste loper deed er 8 min.
57 sec. over (Geel Wit). De snelste
van Zandvoortmeeuwen was Arens
in 6 min. 48 sec., de langzaamste Th.
Koekelt m 7 mm. 29 sec.
Burgemeester van Fenema noemde
de/e estafettcstrijd een van de popu*
lairste wedstrijden, die zeker niet
voor de Grand Prix onderdoet en
een veel gezelliger karakter draagt.
Hier geen grint in de ogen, geen op*
spuitend teer en geen slipgevaar in
de bochten.... zoals van het circuit
wel eens %vordt beweerd.
De individuele prestatie van de lo*
pers zonder technische hulp spreekt
toch altijd meer tot de menigte, voor*
al als allen zich tot het uiterste ge*
ven. De burgemeester sprak vervol*
gens waarderende woorden tot de
heer Vissers, promotor van deze es*
stafette en overhandigde hem een
fraaie bloemruiker. Na enige minu*
ten als „conferencicr" te zijn opgc*
treden — men wachtte op de offi*
ciële tijden — reikte Mr van Fenema
ten slotte de prachtige prijzen uit en
uitte zijn bewondering vanzelfspre»
kond over de prestatie van de eerste
Zandvoortmeeuwenploeg. De heer
Beenhakker mocht de bokaal in ont»
vangst nemen, terwijl de heer Corn.
Slegers de persoonlijke prijzen aan
zijn jongens overhandigde.
De achtste estafette van Zandvoort
was wederom keurig verlopen!
J.G.B.

Plaquette aan watertoren
aangebracht
De bronzen plaquette, waarop de
nieuwe watertoren temidden van het
puin van het afgebroken Zandvoort
is afgebeeld, met daaronder de bij»
zonderheden omtrent het raadshe»
sluit tot de bouw en de officiële in»
gebruikstelling, is op de watertoren
naast de ingang aangebracht.
Een aardige herinnering, deze plas
quette, alleen hadden we van de uit«
voering door A. de 'Brouwer eigenlijk
iets meer verwacht. Het moet ons
van het hart dut de voorstelling, zo»
wel als de letters wel sterker gemo»
clelleerd hadden kunnen zijn.

FAMILIEBERICHTEN

Omroepers

VOLKSWAGEN

L. BLUIJS
Gevr. eerste 2 weken Aug.
en
KAMER en SLAAPK. met
A. UIT2INGER
Off. Dealer
gebruik van keuk. v.oor man,
hebben de eer U kennis te geven van vrouw en 2 kinderen. Br.
hun voorgenomen huwelijk waarvan no.' 5403 bur. Zand v. Crt.
de voltrekking zal plaatsvinden op
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11281
Donderdag 16 Juli a.s. om 9.30 u. ten Gcvr. rustige KAMER m.
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
Stadhuize te Zandvoort.
gebr. v. keuken, voor 2 da*
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
Plechtige huwelijksinzegening om 10 mes, van 12=21 Aug. Br. on»
uur in de Parochie Kerk van de H. der no. 5402 bur. Zandv.Crt.
Agatha.
T.o. aangeb. een 2*pers. eik. Gevr. voor vier dagen per
Zandvoort, l Juli 1953.
LEDIKANT met z.g.a.n. week
Zeestraat 46.
Auping matras. Zandv.Iaan
WERKSTER
Kerkstraat 9."
331, Bentveld.
van 8=11 uur. Goed loon.
Aanm. Bakkerij Houtman,
Ingaande 15 Juli V E R H U I S D
Zandvoortse
Kerkstraat 15.
van Zandvoortselaan 3óa naar
Nachtveiligheidsdienst Te koop gevr. AUTOPED
Gertenbachs Drukkerij
Bij vold. deelname bestaat MET LÖOHTBANDEN.
er thans de mogelijkh. om Tollensstraat 7.
verzorgt al Uw
te Z'voort een nachtvcilig*
heids* en controledienst op Aangeb. gr. vaste
Penningm. „Oranje*Groene Kruis". te
WASTAFEL, ƒ 20,-.
richten. Abonnement ƒ 6
p.rn. Aanm. moeten schrif* Kostveriorcnstraat 42.
Telefoon 2135 Achterweg l
telijk geschieden onder no.
5401 bureau Zandv. Crt. Inkoop goud, zilver en
juwelen (ook tandengoud)
Voor direct gevraagd:
Fa. Heekman
PRIMA DAGMEISJE.
Gr. Houtstr. 164, Haarlem
Mevr. Poelmann, Zandvoor* Event. aan huis te ontbie*
terweg 46, Aerdenhout.
Tel. 12410. Lid van de
('Halte Enschedéweg). den.
Ned. Juwelenbeurs.

de.

WIE MISDRAAGT ZICH?
Heel Nederland is in rep en roer:
men misdraagt zich in het buitenland,
men gooit onze naam te grabbel.
iHet heeft in alle kranten gestaan,
er is zelfs een hotel in Luxemburg,
dat ons niet meer in huis wil hebben.
En wie zijn nu die snoodaards die
dat allemaal op hun geweten hebben?
U niet natuurlijk en ik ook niet en
in mijn kennissenkring zou ik geluk*
kig ook niemand weten. Maar toch
er zijn er ---Laat 'ik u ronduit vertellen, dat ik
me geërgerd heb aan al die. praatjes.
Toevallig ben ik nog al eens in de
gelegenheid om te constateren, dat de
Nederlander in de regel zeer gezien
is in het buitenland en zich door*
gaans heel rustig en 'beschaafd ge*
draagt. Natuurlijk zijn er ongunstige
uitzonderingen, maar die komen bij
ons toch zeker niet vaker voor dan
bij anderen.
Maar het gaat als een lopend vuur*
tje rond, iedereen zegt het tegen
iedereen: (Heb je 'het gehoord, de Ne*
derlanders misdragen zich in het bui*
tenland, er is zelfs al een hotel dat
ons niet meer wil hebben.
Notabene heeft de Brusselse cor*
respondent van een groot dagblad
alle pogingen in het werk gesteld, om
te ontdekken waar dat hotel dan wel
was, zonder resultaat evenwel.
'Dus waarschijnlijk geen hotel, maar
een luchtkasteel, ontsproten aan het
Opbrengst Anjercollecte
komkonimerend brein van een jour*
Het netto*bedrag dat de Anjerscol* nalist, die niet wist hoe hij zijn ko*
lecte hier ter plaatse opbracht is lommen vol moest krijgen.
Hoort, de muzikanten!
Wat een prachtige anti*reclame ma*
ƒ 287,46.
ken we op die manier voor onszelf.
Als de Buitenlandse pers deze kolder
Zaterdagavond j.l. trad de .Zandv. geruime tijd met hem. Met een vrien*
nu ook nog gaat verwerken, dan zijn
Muziekkapel o.l/v. de heer J. Wild* delijk handgebaar aan het adres van Herdenkingspostzegel
we helemaal klaar.
schut weer eens in het openbaar op de 'hele kapel nam hij afscheid, waar* „Fort Beekenberg"
Dan zegt men overal: „Die Hollan*
en wel in de blauwe tent, die tra* na wederom een heerlijk walsje tus*
De postadministratie van de Neder* ders moeten toch al -wel heel slecht
ditiegetrouw op liet Raadhuisplein sen de.bomen op klonk....
zijn, ze zeggen" het ten*
was geplaatst. Tot onze vreugde za*
Ja en toen werd het plotseling erg landse Antillen heeft ter herdenking gemanierd
zelf".
gen wij dat de kapel hier en daar een donker en dreigend, zodat "wij ons van het Fort Beekenberg aan de Car* minste
Ieder ander houdt zijn land hoog.
verjonging had ondergaan, door het meenden te mogen veroorloven racacasbaai een - bijzondere postzegel Hebben
we niet dikwijls smalend tic*
ijverig medewerken van enkele jeug* schoorvoetend afscheid van het Mu* uitgegeven.
omdat een Duitser altijd
dige blazers. De heer Wildschut had zcnplein te nemen. In de vaste over* Dit zegel, waarvan de frankeerwaar* lachen,
te zeggen: „Bei uns zu Hause".
een zomers*luchtig programma samen» tuiging dat nummer negen, tien en de in Antillaanse courant 22,5 et bc* placht
En praat eens met een Engelsman,
gesteld en daar hadden wij waarde* elf en misschien wel twaalf ook.... draagt, en waarvan de verkoopprijs geen
beter volk dan het zijne.
hier te lande 45 et is, zal verkrijgbaar
ring voor. Na het geweld van de es* marsen zouden zijn.
En wat doen wij? Wij bazuinen
tafette, die heel wat -volk op de been
Nóg vaster overtuigd zijn wij, dat worden gesteld aan de philatelisti* overal
rond, dat we toch zo helemaal
schc loketten der postkantoren.
had gebracht, liefst geen „zware" ze een perfecte uitvoering kregen.
niet weten hoe het hoort, niet wijzelf
muziek. En marsen klinken wel boven
H.W.
natuurlijk, maar al die andere Neder*
het rumoer van spelende jochies en
Zeepost
.
landers.
voorbijrijdende motorvoertuigen op
Met de volgende schepen kan zee*
Overal zijn mensen die zich mis*
het Raadhuisplein uit!
post worden verzonden. De data, dragen, overal op de wereld lieden
iHet was voluit negen uur, toen de
waarop de correspondentie uiterlijk die proberen meer te krijgen, dan hun
burgemeester zijn laatste woorden in
post moet zijn" bezorgd', staan, toekomt. Maar zijn dat nu speciaal
de microfoon op de Grote Krocht had Het Marionettentheater weer ter
tussen 'haakjes, achter de naam van Nederlanders?
geslingerd. De estafette en dezelfder onder Haarlems Stadhuis
Is het door statistieken vastgelegd,
het schip vermeld:
nasleep \vas voorbij
het concert
dat de Hollander zich slechter ge*
kon beginnen.
Indonesië:
m.s.
„Oranje"
(22
Juli).
draagt in het buitenland, dan een an=
Dat begon ook met een forse mars. Het Marionettentheater van Don en Ned. Antillen: s.s. „Baarn" (21 Juli). der?'
Ly Vermeire, dat tijdens de feeste*
Zo, dat was dat.
Och kom, wat een- levensgrote
Onmiddellijk na dit nummer her* lijkheden van „'Haarlem Lichtstad" Suriname: m.s. „Stentor" (22 Juli).
onzin.
innerde de heer iHugenhpltz zich dat zoveel 'bezoekers trok, zal deze zo* Canada: s.s. „Grote Beer" (15 Juli)
Ik geloof eerder, dat wij a'an een
het concert onder auspiciën van Tou* mer, n.l. van 11 Juli tot 31 Augustus Brazilië: m.s. „Aldabi" (15 Juli).
sterk minderwaardigheidscomplex lij*
ring Zandvoort geblazen werd. Hij
den, vermengd met wat oud=Vader=
beklom het .trapje van de blauwe weer in de 'Poesjenellenkelder, in de Indonesië: m.s. ,,Oranje" (22 Juli)
landse bekrompenheid.
tent 'én schudde de heer Wildschut gewelven onder Haarlems stadhuis, Ned. Nw Guinea: s.s. „Ternate"
Wat een buitenlander doet is wel»
(18 Juli); m.s. „Oranje" (22 Juli)
omstandig de hand. Het plechtigheid* dagelijks enige voorstellingen geven.
gedaan.
Suriname: m.s. „Stentor" (22 Juli)
je was niet voor het publiek bestemd
Gedurende de eerste weken wordt Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
We mogen het dan gek vinden, of
en daarom bracht de kapel maar weer opgevoerd
vies of grappig, het blijft interessant,
„Capriolola", een geestig
een mars ten gehore. Vlot, heel vlot
m.s.
„Winchester
Castle"
(18
Juli)
want het betreft een buitenlander.
zelfs. Het succes was verdiend en uitgewerkte circusvoorstelling ten
Maar ontmoeten we in den vreemde
groot en uit dankbaarheid voor het paleize van Koning 'Pousole, waarbij Canada: m.s. „Noorddam" (23 Juli)
een Hollander, die wat uitbundig
uitgebreide applaus, voerde het ge* diens eigenwijze knecht Têtu als ce* iZuid*Amerika: m.s. „Yapeyu" (18/7) doet,
of op een andere manier uit de
zelschap een olijke Beierse wals uit. remoniemeester optreedt.
toon valt, dan trekken we direct een
Over ongeveer veertien dagen is de Brazilië: m.s. „Eemland" (27 Juli)
Nummers vier, vijf, zes en zeven
Australië:
via
Engeland
(18
Juli)
aluin*achtige pruimenmondje en zeg=
werden weer marsen. Lang niet slecht, première te verwachten van „De
„O jakkus zeg, wat doet die Hol*
maar die marsen lijken zo op elkaar! „Troostvogel" uit de Comedia dell' Nieuw Zeeland: via Engeland, 18 Juli gen:
lander gek, om je doooood te scbfl*
De heer Wildschut heeft blijkbaar Arte, in 't Nederlands bewerkt door
men".
Leffelaar met muziek van Goos
z'n hart verpand aan pittige wandel* Henk
Laten we eens ophouden met ons*
muziek. Enfin, 't ging er in als koek. Tiggers.
zelf belachelijk te maken.
De heer Leffelaar, een student, wo*
Inmiddels was onze burgemeester
Ik wil helemaal niet beweren, dat
op het toneel van het Raadhuisplein nende te Haarlem, was zo enthousi* Lampong in de bomen
het zo kan appreciëren, als iemand
verschenen. Ook hij besteeg de hou* ast voor het marionettenspel nadat Een ~week geleden kregen twee Lam* ik
zich niet fatsoenlijk weet te gedra=
hij een voorstelling 'had bijgewoond,
ten treden. Niet als iemand die het dat
hij Don Vermeire toestemming pong*mannetjes" van de Apenrots in gen en ik vind het natuurlijk dubbel
schavot beklimt, maar als een man,
als dat een Nederlander blijkt
die van muziek houdt. De eerste bur* vroeg een stuk voor hem te mogen Artis een fikse .ruzie, zo erg, dat de naar,
te zijn, maar het is mij nog nooit op=
ger richtte zich goed geluimd tot de bewerken, waarvoor de heer Ver* kleinste van de twee-als enige red* gevallen,
onze landgenoten in dat
heer Wildschut en onderhield zich meire, zij het dan zeer sceptisch ge* middel de vlucht zag. Een vlucht door misdragendat
zulke mat'adors zijn. Men=
stemd, zijn toestemming gaf.
,Het bleek echter een groot succes het de rots omringende water en ver* sen die dat beweren, reizen waar*
geworden te zijn, een succes temeer, volgens over het muurtje. Om daarna schijnlijk zelf weinig.
Onder alle koren is kaf, maar dat
daar stukken, geschikt voor het ma*
rionettenspel, zeer moeilijk te vinden met haastige spoed in een van de bo* er bij onze Nederlanders op vacantie
Gemengde berichten
men in de Papegaaienlaan te klim* meer kaf zou zijn, dan bij andere toe=
zijn.
risten, nee, dat moet ik met grote
De heer en mevrouw Vermeire, die men.
±'
'
Drie1 jongens van resp. 7, 9 en 10
/jaar werden Vrijdag gegrepen we: een vast theater in Wassenaar bezit*
En daar zit meneer nog steeds. Af stelligheid tegenspreken. .
gens ontvreemding van wortelen uit ten en al hun materiaal zelf vervaar» en toe, wanneer er weinig of geen pu*
GELSKE DE NES.
een tuintje aan de Noorderduinweg. digen, hebben grote toekomstplannen.
bliek
is,
klimt
hij
omzichtig
naar
be»
In
het
najaar
staat
een
reis
naar
de
Zowel door de politie als door hun
onderwijzers werden de knapen op West op het programma, terwijl men neden om een tijdje op het dak van MELKERIJ
hef verkeerde van hun daad gewezen. waarschijnlijk in het voorjaar 1954 de kinderboerderij te zitten koekeloe*
een tournee door Indonesië zal ma* ren. Zodra er mensen naderen zoekt
ken.
G.H.
hij de hogere regionen weer op en
Een bromfietsberijdster kwam Zater;
een goede zoeker kan hem 'gemakke*
dagmiddag in botsing met een hond,
(ook Bulgaarse)
lijk tussen de bladeren zien zitten.
welke plotseling de weg overstak op
Men had gedacht, dat de honger Heerlijk, verfrissend en last not least
de Boulevard de Favauge. De vrouw
werd aan hoofd en handen gewond.
hem wel spoedig naar de begane gezond
Dr J. van der Meer verleende de
grond zou doen afdalen, waarna hij HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
eerste hulp. De bromfiets werd lichi
telefoonnummers
wellicht gegrepen zou kunnen wor*
beschadigd.
den. Maar de Lamponder heeft er tot
en adressen
nu toe geen zin in, misschien alleen
Zaterdag werden wederom door de 2000 Brandmelding
al door de gedachte aan zijn vijand
politie twaalf granaten, afkomstig van
Monopole
op de rots.... Hem te vangen in een
2403 Commandant Brandweer
de omgeving van Riche, geborgen.
boom is vrijwel onbegonnen werk — Dinsdag 14 Juli 7 en 9.30 uur; film
3043, 3044 Politie
gezien ook de venijnige tanden van
„De kleine wereld van Don Ca*
2100
Politie
(alleen
v.
noodgevallen)
Zaterdagmiddag kwamen twee wiel:
het tamelijk grote dier.
millo".
rijders op het rijwielpad van de Zand* 2345 Gem. Secretarie
voortselaan met elkander in botsing 2499 Gem. Geneesheer, Juliarraweg la Er zit voorlopig niets anders op, dan Woensdag 15 Juli 7 en 9.30 uur: idem.
de aap uit de boom te kijken....
door een verkeerde manoeuvre. Per:
Donderdag 16 Juli 7 en 9.30 u.: idem.
soonlijke ongevallen deden zich niet 2262 Informatiebureau Vreemdelingenverfceer, Kiosk Baadhuisplein
voor, maar de rijwielen werden licht
WINKELIERS,
V.a. Vrijdag 10 t.m. Donderd. 16 Juli
beschadigd.
2887 Stoomwassery „Hollandia",
2.30
uur (alleen bij slecht w'eer): film
Maakt reclame
—o—
fünstrtfkerö, J. H. G. Weenink,
„Heer
in het verkeer".
Pakvéldstraat 30 a
Donderdagavond werd door de poli:
door
middel
van
tie geconstateerd, dat op het parkeer: 2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortsede
terrein aan het einde van de Brede:
Andere attracties en
laan 7
rodestraat twee jongens, beide 14
ZANDVOORTSE
nuttigheden
2135
Zandvoortse
Courant,
Gortenjaar, met hun „zeepkisten" reden. Uit
COURANT
bachs
Drukkerq,
Achterweg
l
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
één der wagentjes kwam rook, ter:
wijl vlamverschijnselen waren waar te 2424 Autobedrijven „Binko"
Charles Prouché met zang van
nemen. Om het geheel „echter" te
Oranjestraat en Stationsplein
Want:
;
!
^
Gerty Brant. De komende week:
doen schijnen, had. een der jongens 2975 Joh. Stftsma's Leesbibliotheek
Jeanne Renée, danseuse; Mills and
een vuurtje in zijn racemonster aan:
Wie
niet
adverteert
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
gelegd. Het vuur werd door de politie
Rebncr, komische acrobatiek; Duo
wordt vergeten!
geblust
/
2254 Wynhandel Lefferts, Zeestr. 44
van Dijk, internationaal danspaar.

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V

Stationsplein 4
T. Zonnenberg

Sport

HONKBAL
Uilslagen Zondag 12 Juli:
Zandvoortmeeuwen 1*D.I.O. * 6=4
•R.C.H. 5*Zandv.meeuwen 2
5*16
In een spannende wedstrijd wist het
Ie honkbalnegental zijn positie aan
de kop van de ranglijst te handha*
ven. Na een achterstand van 1=0 in
de 3e inning, kon men in de 4e in*
ning met 3*1 voor komen. In de 5e
inning maakte D.I.O. echter gelijk.
In de 6e en 7e inning zagen echter
resp. 2 en l speler van Zandv.m.
kans de thuisplaat te passeren en
daarmee de stand op 6=3 te brengen.
D.I.O. wist in de 8e inning nog l punt
te scoren. Daar beide partijen hierna
elkaar niets toegaven, bleef de stand
6=4.
De stand in deze afdeling is:
gesp. gew. verl. pnt.
Zandvoortm. l
8 7 l 14
'Kennemerland 2 6 5 1 1 0
iHaarlem 3
6 4 2 8
T.Y.B.B. 2
6 2 4 4
D.I.O. l
7 2 5 4
E.D.O. 4
7 0 7 0
Zoals uit deze stand blijkt heeft het
Ie een 4*tal punten voorsprong op
Kennemerland, echter met 2 wedstrij*
den meer gespeeld. A.s. Zaterdag
wordt de belangrijke wedstrijd te»
gen 'Kennemerland gespeeld te Bloe*
mendaal. "
•Het 2e negental wist op fraaie wijze
revanche te nemen op de thuis gele*
den nederlaag tegen R.C.'H. 5 en won
met 16ö.
Programma voor deze week:
Donderdagavond 16 Juli, 6.45 uur.Zandvoortm. 1*H.E.D.W. comb.
(vriendschappelijk).
Zaterdag 18 Juli, 4 uur:
Kennemerland 2*Zandvoortm. 1.
Zondag 19 Juli, 10 uur:
'Zandvoortmeeuwen 2*D.S.B. 2.
DEMONSTRATIE O.S.S.
.Het niet deelnemen van gymnasten
aan het sportweek*einde en het op
handen zijnde gouden feest heeft het
bestuur van Ö.S.S. doen besluiten
hedenavond op het Raadhuisplein
een turndemonstratie te geven.
Hoewel dit plein aanmerkelijk is
verkleind door de in het midden
staande ,,welkoms*boom", werd deze
plaats toch -verkozen boven anderen
omdat zij^in het centrum van 't dorp
is gelegen.
Vanzelfsprekend zullen niet alle let
den kunnen deelnemen, maar met het
optreden van enige groepen dames,
meisjes en jongens hoopt men de toet
schouwers toch een kijk op 't werk
van de vereniging te geven en hen
een aantrekkelijke avond te bieden.
DUIVENSPORT
Postduivenvereniging „Pleines" hield
op Zondag 12 Juli een wcdvlucht van*
af Roosendaal, afstand 93 km. Om
8.10 uur gelost arriveerde de eerste
vogel om 9.7.31 uur.
Vleeshouwer l, 21, 31; IJ. 't Hert
2, 4, 5, 12, 14, 15, 42, 46, 66; G. Drie*
huizen 3, 6; Bartens 7, 9, 18, 22, 33,
61; A. Dorsman 8, 23, 28, 37, 38, 68,
69; A. Molenaar 10, 40; B. Luccassen
11; H. Lansdorp 13, 26, 27, 59; J. de
Leeuw 16, 20, 50; M. 'Buys 17, 25, 34,
39, 43, 56, 57; 'C. K. Draijer 19,41; C.
Keur 24, 44, 45, 47, 57; A. Paap 29,
49, 53, 63; J. Koning 30, 35; W. G.
Koning 32, 36, 51, 58, 64; C. Drie*
huizen 48; K. Kramer 52, 54, 60, 62;
J. N. Huyer 55.
Ook werd er nog een wedvlucht
van 'Corbeil gehouden, afstand 443
km. 'Gelost om 9.15 uur arriveerde de
eerste duif om 13.14.22 uur.
A. Dorsman l, 2, 4, 7; 'C. Visser 3;
C. K. Draijer 5; K. Kramer 6; P. Ko*
per 8, 12; (H. Lansdorp 9; 'H. Bartens
10, 19; .G. Driehuizen 11; P. Peters
13, 15; A. Molenaar 14; V. C. de
Munck 16; J. de Leeuw 17;; J. N.
•Huyer 18.
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tijd,
Vacantie is voor menigeen tegen*
woordig ccn vanzelfsprekend begrip
geworden en practisch niemand be*
twijfelt heden ten dage zijn recht op
een bepaalde vrije periode in het
jaar.
•Deze vrije tijd mag voor de ccn
clan nog veel gunstiger uitvallen dan
voor de ander — mijnheer A. neemt
het er twee maanden achtereen van
en mijnheer B. krijgt een week.met
„snipperdagcn" — in. het algemeen
is in ons maatschappelijk bestel het
begrip doorgedrongen, dat, voor een
mens die het gehele jaar werkt, een
zekere tijd van ontspanning absolute
noodzaak is.
Nog niet zo heel lang overigens is
dit scn wet van Meden en Perzen.
Zoals vrijwel alle sociale voorzienin*
gen — speciaal voor de grote maat»
schappelijke lagen — min of meer
zijn geforceerd, zo werd ook de va*
cantie, men mag wel haast zeggen,
veroverd op een economisch sys*
teem dat voor de rechten van de
mens — in de practijk — niet zo bij*
zonder veel respect had.
Wanneer wij dus op onze rug n.iar
de — hopenlijk zomerse — hemel lig*
gen staren, dan hebben we dat aan
niet geringe inspanningen in vroegere
tijden te danken.
Mocht het verwerven van vacantie
al een kunst heten, het besteden er*
van is het opzichzelf niet minder.
Vooral wanneer men moet wockc*
ren met de todh nog betrekkelijk kor*
te tijd — zoals de mecsten — en met
de inhoud van kleine beurzen.
Het ondernemen van verlokkelijkebuitenlandse reizen, zoals ons door
prachtige folders van ettelijke reis*
bureaux wordt, gesuggereerd, is ten
slotte nog maar voor een klein per*
centage wsggelegd.
En zoals gezegd, de tijd hiervoor
ontbreekt in de meeste gevallen. De
steeds verder gaande rationalisering
in industrie en bedrijven zou doen
verwachten dat er steeds meer vrije
tijd beschikbaar komt. En dit is in
feite ook zo; doch dit resulteert eer*
der in een toenemende werkeloosheid,
dan in een vrijetijds*uitbreidin.g van
het personeel. De y.raag,.is in. hoe*
viërre binnen het kader van de huidi*
ge politieke en economische situatie
van de westerse wereld, een toene*
mende vrije tijd kan worden omgezet
ten gunste van de grote groepen. Het
is niet onwaarschijnlijk dat daarvoor
fundamentele veranderingen in het
economische stelsel van vandaag de
da<J zullen moeten plaatsvinden.
Het simpele begrip vacantie blijkt
dus verweven te zijn met maatschap*
pelijke problemen van de eerste orde.
Doch niet alleen met deze vraa«*
stukken. De besteding immers van
vrije perioden is in de eerste plaats
gebonden aan de houding van hem
die zijn vrije tijd gaat benutten.
Want een vaststaand feit is, dat de
een met zijn tijdelijke vrijheid op*
vallend veel meer weet te doen dan
de ander.
Er zijn mensen die de kleinste mid*
delen en de beperkste mogelijkheden
ten volle weten uit te buiten en er*
van -weten te genieten. Daartegenover
staan er niet minder die ondanks hun
ruime financiën een zekere saaiheid
niet te boven kunnen komen.
Zo ergens, dan geldt ook hier de
mate van vindingrijkheid waarmee
men te werk gaat.
En al kunnen de voorwaarden waar
onder men vacantie ontvangt en dient
te besteden dan ook nog rijkelijk gun*
stiger zijn, 'het komt toch in de eer*
ste plaats aan op een persoonlijke
instelling, waarmee men zijn vrije tijd
zo zinvol mogelijk dient om te zetten
in een zekere hoeveelheid levens*
vreugde. En daarbij zijn enige midde*
len zeker gewenst, doch niet alles*
bepalend.

Auto in brand
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OPENLUCHT-UITVOERING
O.S.S. demonstreerde
Voorafgegaan door een pittig spe*
lend trommelcorps, marcheerden j.l.
Dinsdagavond enkele ploegen van
O.S.S. naar het Raadhuisplein, om
daar onder grote belangstelling van
de zijde van het publiek,' een uitstc*
kende uitvoering te geven.
Onder leiding van de heer Peeman
werd een vlot programma afgewerkt,
dat zeer in de smaak viel.
Het eerst waren de kleintjes aan
de beurt: Bokspringen voor meisjes,
die er wel raad mee wisten! Daarna
kwamen de grotere meisjes aan de
brug. Dit werd een stijlvol deel van
het in tempo uitgevoerde repertoire.
Tremplin*paardspringcn voor oude*
re jongens (en één meisje!) was een
opwindend schouwspel, vooral door
de wijze, waarop de jongelui over het
paard stormden!
Rhythmische oefeningen met kaats*
ballen werden uitgevoerd door een
groep oudere meisjes. Op enkele
foutjes na, werd hier behoorlijk werk
te zien gegeven. Het publiek hield bij
dit programma*punt „op hoorbare
wijze de adem in"!
Het laatste nummer — ongetwijfeld
het beste! '— was ringzwaaien, we*
derom voor oudere meisjes. Bij deze
zeker niet gemakkelijke toeren viel
het op, hoe lastig het afspringen is!
Een enkele maal moest de heer Pee*
man aanwijzingen geven en zelfs in
één geval een der meisjes het af*
springen beletten. Veiligheid voor
alles! 't Komt hier vooral op juist
timen aan. Een vergissing van een
enkele seconde kan een pijnlijke val
naast de mat -ten gevolg hebben. De
laatste deelneemster, die een buiten»
gewoon beheerste indruk maakte en
nagenoeg onberispelijk zwaaide, be*

sloot haar oefening met een fraaie
salto*afsprong, die een uitbundig ap*
plaus van hc't (meest jeugdige) pu»
bliek veroorzaakte".
'Het gehele programma duurde een
uur. O.S.S. heeft met deze uitvoering
zeker ccn goed stuk propaganda ge*
maakt.
Een herhaling in de loop van het
het seizoen, zou zeker toegejuicht
worden. Temeer, omdat 't Raadhuis*
plein zich voor dit doel wel leent.
•H. W.

Chopinrecital
Zoals wij reeds meldden zal Theo van
der Pas op 30 Juli een Chopin=recital
geven in het Patronaatsgebouw.
Het programma vermeldt o.m. twee
polonaises (waaronder die in As gr.
terts), voorts enige nocturnes, wal*
sen en mazurka's. Ook de bekende
ballade in g wordt uitgevoerd.

FOTOWEDSTRIJD
In de door Touring Zandvoort ge*
organiseerde Badplaats=fotowedstrijd
is voor de eerste week bekroond een
foto van L. v. d. Mije. De jury voor
deze fotowedstrijd is gevormd uit Ie*
den van de Amateur=Fotografen Ver.
Zandvoort.
Het ligt in de bedoeling dat
Augustus een tentoonstelling wordt
gehouden van de bekroonde foto's,
aangevuld met eigen werk van de
Zanclvoortse amateurfotografen.

Interessante strijd
om Zilveren Watertoren verwacht
Badplaatstournooi begint 11 Augustus
Het programma voor het jaarlijks
door de voetbalvereniging Zandvoort»
meeuwen te organiseren Badplaats»
tournooi om de Zilveren Watertoren
is thans vastgesteld. Zoals gewoon»
lijk, nemen acht elftallen aan dit
tournooi deel.
Dit jaar zijn dit H.B.C., competitie*
tegenstander van Zandv.mceuwen;
Vehen, een sterke derde klasser, die
enige jaren geleden uit de 2e klas de»
gradeerde; E.H.S. uit Haarlem, ccn
club die zojuist tot derde klasser is
gepromoveerd; Bloemendaal, een be»
kende deelnemer aan dit tournooi,
H.E.DW. uit Amsterdam, evenals de
vorige club vierde klasser in dit
tournooi; Terrasvogels, de vereniging
die vorig jaar met de zilveren water*
toren ging strijken; de sterke Am*
sterdamse derde klasser D.C.G. en
Zandvoortmeeuwen zelf.
De vier vóórwedstrijden worden op
door de weekse avonden verspeeld,
te beginnen op Dinsdag 11 Augustu.s
a.s. Op Zondag 23 Aug. volgen dan
de dcmifinale en de verliezers* en
winnaarsrondcn.
Het programma werd na loting als
volgt samengesteld:
A. 11 Aug.: H.B.C.*Veisen.
B. 13 Aug.: Terrasvogels=D.C.G.
C. 18 Aug.: Zandvoortm.*E.H.S.D. 20 Aug.: Bl'daai*H.E.DAV.
Aanvang der wedstrijden 7 uur.
Zondag 23 Augustus:
10.00 uur: Winnaar C*\Vinnaar D.
11.15 uur: Winnaar A»\Vinnaar B.
2.00 uur: Veiiie/ersfinale.
3.30 uur: Winnaarsfinale.

De oppcrbranclmecster werd Wocns*
dagnacht om 4 uur uit zijn bed ge*
beid, daar ac'hter zijn woning een
auto in brand stond. De bestuurder
•had tevoren een deken over de mb*
tor gelegd. Waarschijnlijk door een
vonk van zijn cigaret is de deken gaan
branden. Het vuurtje werd met enige Hard werken....
emmeis water geblust, waarna de Alle wedstrijden worden gespeeld in
nachtelijke rust weer terugkeerde.
het sportpark. Het bestuur van Zand*
voortmeeuwen hoopt dat het terrein

Aangespoeld
•Dinsdagavond werd aan de politie
medegedeeld dat de cadavers van 2
WATERGETIJDEN
bruinvissen op het Zuidelijk strand*
gedeelte waren aangespoeld. Ook nu
' Strand
zorgde personeel van de Dienst der Juli HW LW HW.LW berijdbaar
'Publieke Werken voor de berging.
19 8.36 15.30 21.02 4.- 12.30*19.20 9.30 16.30 22.- 5.- 13.30*20.Ergerlijk!
21 10.34 17.30 23.07 Ó.— 14.30*21..- 15.30*22.30
Door ccn strandpachter werd aan* 22 11.46 18.30 -.
gifte gedaan dat van een viertal zij* 23 -.14 7.30 12.55 19.— 4.30.11.00
ner strandstoelen des nachts door 24 1.20 8.30 13.54 21.— 5.30*12.onbekenden de linnen binnenkleding 25 2.13 9.- 14.45 22.- 0.00*12,30
werd vernield.
Samengesteld door P. v. d. Mije KCy.n

bij de aanvang van dit tournooi ge»
reed zal zijn. Dit zal dan ook wel luk»
ken, want er wordt hard gewerkt door
de vereniging.
Een kern van 10 a 12 vrijwilligers,
leden van Zandv.meeuwen, is prac»
tisch elke avond met veel enthou*
siasine bezig geweest met inzaaien en
zoden leggen. De materialen worden
door de Gemeente verstrekt, maar
alle werkzaamheden worden verricht
door deze vrijwilligers. De omrastc*
rino wordt voorts opgeknapt en ook
het clubgebouw krijgt een nieuw verf»
je. Kortom, aan de voorbereidingen
om een geslaagd Badplaatstournooi
te verkrijgen, zal het niet liggen!

Hel eerste gedeelte
van een oriëntatiereis
om du wereld, onder:
nomen door de in '52
verslagen
candidaat
voor 't Amerikaanse
presidentschap, Adlnï
Stevenson, is achter de rug.
[lij bezocht achtereenvolgens Ja:
pan, Korea, de Philippijnen, India en
het Midden Oosten.
Landen die door hun vaak revolu:
lionaire ontwikkeling in het middel:
punt van de belangstelling zijn fco*
men te staan. Hetzij door het beéin:
digen van hun koloniale status en de
noodzaak een eigen staatkundig en
economisch stelsel in het leven te
roepen, hetzij door een totale om:
wenteling van eeuwenoude traditio*
nele, maatschappelijke begrippen.
In een van onze grote dagbladen
beschrijft Stevenson zijn reisindruk:
ken met diezelfde scherpzinnige open:
hartigheid die ook zijn verkiezings:
redevoeringen kenmerkte.
Hij waarschuwt de Westerse wereld
— en Amerika in het bijzonder —
dat de aantrekkelijkheid van hel
Communisme voor Aziatische volken
gelegen is in de mogelijkheid tot Ie:
niging van hun directe nood, zonder

dat dexe volken hierbij te veel acht
slaan op de consequenties die dit
stelsel onvermijdelijk met zich mee*
brengt.
De aarzeling die jonge democratie:
en als India soms lonen voor de door
het Westen aangeboden hulp, ziel .
Stevenson niet als een verbillerd
wantrouwen jegens de vroegere over:
heersers. liet is veeleer een leken
voor het Westen geen politieke munt
te trachten te slaan uil economische
hulpverlening.
Alleen de zo noodzakelijke positie:
ve prestaties van de democratie zijn
in staat het vertrouwen van de lan:
den uit het Verre en Nabije Oosten
Ie winnen. Als voornaamste winst
ziet deze Amerikaan het vaak kin:
derlijk enthousiasme en het grote
elan waarmee de bevolking de moei:
lijkheden het hoofd biedt, zoals b.v.
de succesvolle strijd van India tegen
hei chronisch voeclselgebrek.
Echter, zonder hulp van buitenaf
zijn vele ivelvaartsplannen van deze
landen gedoemd te mislukken. liet
is dan ook te hopen dal Stevenson
bij.zijn terugkeer in eigen land deze
hulpverlening op gezonde basis zal
welen te bepleiten.

Algemeen bestuur
,To&ring Zandvoort' kwam bijeen
...Reserve bij de
Het algemeen bestuur van de stich*
ting „Touring Zandvoort" kwam
Dinsdagavond in vergadering bijeen.
Bij de ingekomen stukken werd konf
nis gegeven Van een briefwisseling
van het dagelijks "bestuur met het Ko*
ninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut te De Bilt over de weers*
verwachting, voorspeld voor .Zond.-ig
10 Mei, de dag waarop te Zandvoort
(je iiiotorwedstfijitttn werden gehou*
den. Er werd toen een vooral voor de
kustplaatsen zeer ongunstige weers*
gesteldheid voorspeld welke in genen
dele is uitgekomen. Met alle waarde*
ring voor de arbeid van het K.N.M.I.
verzocht het dagelijks bestuur, on*
gunstige weersvoorspellingen voor
toeristenplaatsen als Zandvoort, met
enige reserve te omkleden opdat het
bezoek aan die plaatsen niet nodeloos
wordt beperkt. Hierop is een uitvoe*
ri« antwoord ontvangen, waarin werd
aangetoond, dat de wijziging in de
weerssituatie op 10 Mei niet kon
worden voorzien. Men gaf echter de
.verzekering, dat in twijfelgevallen
wél de nodige reserve in acht geno*
men wordt bij het samenstellen van
de weersverwachting.
Opgemerkt werd, dat de metcoro»
logische wetenschap nog niet een zo*
danig stadium heeft bereikt, dat elke
weersverwachting als een volkomen
zekere ontwikkeling kan worden be*
schouwd. Een zeker — hopelijk steeds
kleiner wordend — percentage zal
blijven mislukken.
Tengevolge van het overleg tussen
de zjg. badplaatsencommissie, — ge*
vprmd op initiatief van de V.V.V.*
directeuren van Bergen, Texel en

weervoorspellingen...
Zandvoort, — en het K.N.M.I. wor*
den thans sinds kort aparte „strand*
weerberichten" uitgezonden.
De financiële jaarstukken over 1952
werden goedgekeurd. Het algemeen
bestuur sprak zijn erkentelijkheid uil
over de vlotte organisatie van de N.Z.
H.V.M, bij de aan» en afvoer van het
dagpubliek, waardoor de lange wacht*
tijden, ia de z.g. „schapenhokkeii" tot
een minimum zijn teruggebracht.

Beroepingswerk
tijdelijk gestaakt
De kerkeraad van de Nederlands
'Hervormde Gemeente te Zandvoort
zal in verband met de vacanties voor*
lopig geen nieuw beroep uitbrengen
teneinde in de vacature van Ds Sara*
her te voorzien, zo schrijft Ds C. de
Ru in het Hervormd Kerkblad.
•Het laat zich aanzien dat zich vóór
het begin van de komende winter
geen tweede predikant in Zandvoort
/al vestigen.

BURGERLIJKE STAND
10—16 Juli 1953
Geboren: Anna Louise Maria, doch»
ter van A. Molenaar en M. B. van
Lent; Jacob. zoon van C. Visser en
A. de Groot; Antonius Johanncs,
zoon van N. W. Casticn en E. L.
Garstcn.
Getrouwd: L. Bluijs en A. Uitzinger.

dag.e,n
René Clair legde zijn meesterschap in „Les belles de nuit
Vanaf Dinsdag t.m. Donderdag a.s.
draait in Monopole „Les belles de
huit" (De schonen van de nacht), een
van de uitzonderlijke Franse films
van de laatste tijd.
René Clair, die deze film maakte,
is sedert de eerste bcyerigc doch snel»
Ie stappen van de film,' een van de
weinige grootmeesters geweest. („Le
chapeau de paille" = de strooien
hoed).
Dat hij na 1950 nog met een spran*
kelend product als „Les belles de
nuit" op de proppen kan komen, is
daarom op zichzelf een prestatie
waarvoor men het diepste respect
moet hebben.
Het verhaal van dexe film is op een
inmiddels nog al eens gebruikt stra*
mien uitgewerkt; het thema van de
„avonturendroom", vermengd met de
werkelijkheid.
Do jonge musicus, Claude, (een bij*
zonder beminnelijke rol van Gérard
Philipe), kan het met het moderne Ie*
ven niet erg vinden. Het lawaai van
de garage waar hij boven woont,
stoort hem eeuwig bij zijn muzikale
plannen en daarbij komt nog de spot
van zijn vrienden. Geen wonder dat
dit alles hem doet verlangen naar een
vroeger tijdperk met meer romantiek

en vrijheid.
Hij vindt dit dan ook in zijn — zij
het veelvuldig verstoorde — dromen.
Telkens verschijnt hierin echter de*
zelfde oude heer die beweert dat het
in zijn jeugd toch allemaal veel
mooier was.
En zo belandt Claude dan van het
ene verleden in het andere.
In een reeks flitsende montages,
vaak zuiver filmische vondsten, speelt
René Clair met de poëtische Claude
als inzet, een meesterlijk spel met
droom en werkelijkheid. Zoals bijv.
aan het eind van de film: een dolle
terugrit vanaf het begin van de ge»
schiedenis door allerlei tijdperken
naar het 20e ecuwse heden.
iHet genre van de filmcomedie heeft
hierbij wel zijn meest virtuoze be»
lichaming gekregen. En met ontzag
stelt men nog eens vast over welk
een vakmanschap en welk ccn vin»
dingrijkheid René Clair beschikt.
Kennelijk heeft Clair voor een deel
een parodie willen leveren op de
zienswij/e dat ..vroeger" alles zoveel
fraaier, genoeglijker en fantaslischer
was. WH n t helaas, onze muziekleraar
ontsnapt in alle tijden die hij beleeft
steeds maar weer op het nippertje
aan een dreigend gevaar dat in ieder

tijdperk nu eenmaal aanwezig is.
De ene keer moge het de guillo»
tine van de Revolutie zijn, de andere
keer blijkt het de pistool van ccn be»
drogen echtgenoot.
Daartegenover staat dan misschien
een licht geluk in onze eigen tijd dat
wij, net als Claude, dapper voorbij
lopen.
Dit is opziehzelf misschien een bij*
na banale tegenstelling die, in ernst
medegedeeld, slechts zou irriteren.
Clair deelt echter niets in ernst
mede. Alles wordt betrekkelijk door
de speelse humor die hij in elke me*
ter van deze film aan, het woord laat.
De maker van ..The Gost gocs»
We.st", Break the NTews" en vele an*
dere verrukkelijke comedies begint
„Les Belles de Nuit" met een ge»
schreven inleiding, die bijna als een
verontschuldiging klinkt: „Deze film
is alleen gemaakt om de toeschou»
wers te vermaken en is precies zo
nutteloos als de bloem of de nachte*
gaal". Hoe het ook zij, louter grap of
verontschuldiging, Clair heeft in
ieder geval zijn humor en speelsheid
na zijn zwaarwichtige en ietwat
sluike „Beauté du diable" hervonden,
waardoor hij ineens al zijn vroegere
werk weer in herinnering roept.

ZOMERSPORT
£e*i tttefltCnd?
Als de kalender aanwijst dat Septem»
ber aanvangt, dan zijn duizenden en
duizenden gelukkig dat het weer zo»
ver is. De vacanties zijn achter de
rug. De zomer of wat daar voor moet
doorgaan is op enkele week na voor*
bij.
'Het legioen voetbalsupporters
maakt zich op om week aan week de
voetbalvelden te gaan bevolken. Het
schraapt de keel om luide bijvalsbe»
tuigingen te doen horen of kreten van
afkeuring te uiten. De dikke jassen
en wollen shawls moeten het lichaam
op temperatuur houden voor zover
de emotie in deze in gebreke blijft.
De kranten melden Maandags ge»
wetensvol de behaalde resultaten.
Talloze belangstellenden spellen de
verslagen en zoeken de namen van 'n
familielid, vriend of k'ennis, die toch
zo'n prachtige goal maakte. Statis»
ticken worden bijgehouden, kansen
gewikt en gewogen. Kortom, Koning
Voetbal heeft zijn scepter weer
krachtig ter hand genomen. De sccp»
ter die hij een korte periode had uit*
geleend a a n . . . . Ja, uitgeleend aan
wie?
Wie kan zich in de zomer beroe»
men de machtige scepter te zwaaien
van Koning Voetbal of zelfs maar de
minder machtige van Hockey of Korf»
bal.
Laten we zeggen niet één.
Zwemmen of Athletiek, Honkbal
of misschien Cricket of Tennis.
Geen van deze kan bogen op maar
een fractie van de macht van de
leren bal.
Laten we eens proberen de reden
te zoeken, die het zoveel aantrekke»
lijker maakt om in hartje winter, bij
weer of geen weer de voetbalvelden
te omzomen, inplaats van midden xo»
mer b.v. een tennis* of honkbalwed»
strijd bij te wonen.

Voorlichting

In <Ie eerste plaats kunnen we dan
noemen de voorlichting.
De Pers kan, als op elk terrein, ook
hier een belangrijke taak vervullen.
Zoals in de wintermaanden de dag»
bladen zich veroorloven uitgebreide
voor» en nabeschouwingen te geven
over de voetbalcompetitie, zo zouden
zij dit ook kunnen doen met de zo»
mersporten. Hetzelfde geldt voor de
commentaren die ons via de radio
bereiken.
De pers en de radio echter richten
/ich naar het publiek.
De oorzaak ligt dus voornamelijk
bij het publiek. Waarnaar gaat de
belangstelling uit?
Voetbal, Hockey, Korfbal!
Kortom, de team»sporten.
Is cricket dan geen team»sport of
honkbal?
Ja, dit zijn ze zeker wel, maar nu
komt het verschil.
Als de halfback bij voetbal een bal
mist, dan staat er een back achter
met de kans de fout van zijn club»
makker te herstellen. Mocht hij ook
missen dan kan uiteindelijk de kee»
per nag redding brengen, met nog de
assistentie van deklat en palen en de
niet te verwaarlozen mogelijkheid,
dat de aanvallende speler naast of
over schiet (ook dit gebeurt wel
eens).
Nemen we nu honkbal. Dit is een
teamspel waarbij toch iedere fout ge»
nadeloos wordt gestraft. B.v. de slag»
man slaat, de korte stop mist de bal
en de slagman staat op het honk. Met
alle kans een punt binnen te bren»
gen. De rust van 'het spel wordt min»
der. De spanningen groter.
'Koitom een fout bij dit spel biedt
veel groter gevaren, dan bij het voet»
ballen.
Al deze redenen, die veroorzaken
dat de fouten veel strenger worden
gestraft dan bij een spel als voetbal,
waarbij de een na de ander bij wijze
van spreken, een fout van een club»
genoot kan herstellen, spelen mis»
schien een rol bij de belangstelling.
Het is niet leuk je „eigen club" op
een ongelukkige 'dag te zien „inma»
ken", of „je favoriete speler" te zien
„slachten".
En een ieder kan een dag hebben
Zonder de pretentie te hebben
volledig te zijn, zonder .zelfs te ver» dat hij eruit is.
In Zandvoort
onderstellen ,de voornaamste redenen
op te sommen willen we enkele pun»
Als we de situatie in Zandvoort
ten naar voren brengen.
eens beschouwen.

Expositie van speelkaarten
„Plet Duivels prentenboek"
Deze zomer zullen in een van Neder»
lands mooiste monumenten — de
oude Vleeshal op de Grote Markt te
•Haarlem — de kaarten niet óp tafel
komen, maar behoed/aam achter glas
worden tentoongesteld. Dit impliceert
niet dat de talrijke vrienden van het
kaartspel, die uiteraard een bezoek
aan de Vleeshal zullen 'brengen, on»
voldaan vandaar zouden weerkeren.
Evenmin is de aard van het gecx»
poseerde een beletsel voor diegenen
die het kaartspel niet beoefenen.
Want een ander spelelement zal
de bezoekers van deze tentoonstel»
ling boeien: een spel van kleur en
vorm! Een spel, waarbij niet de spe»
Ier, maar de kunstenaar de tioef in
handen houdt. En die troef is:
Schoonheid!
De tentoonstelling waarop hierbo»
ven wordt gezinspeeld werd reeds in
de pers aangekondigd als „Het Dui»
vcls Prentenboek", een „bloemlezing"
uit een collectie speelkaarten uit vijf
eeuwen. De veelomvattende verzame»
ling werd reeds lang voor de oorlog
bijeengebracht door Dr Werner Jak»
stein te Hamburg en door deze ook
wetenschappelijk bewerkt. De verza»
meling kwam na de oorlog in bezit
van de Directie der Bielcfelder Spiel»
karten G.m.b.H. te Biclefeld, die zich
bereid verklaarde de eerste expositie
m Nederland te Haarlem te doen
plaats vinden. 'Zij zal onder auspiciën
van de Stichting „'Haarlems Bloei"
worden georganiseerd door een Co»
mité onder Voorzitterschap van de
Wethouder van Onderwijs en Kunst»
zaken de heer D. J. A. Geluk, en te
bezichtigen zijn van 25 Juli tot 5 Sep»
tember a.s.
Speelkaarten uit vijf eeuwen
Niet uitsluitend de beminnaar van
het kaartspel (in welke vorm dan ook)
zal er door worden geboeid, doch ook
de 'beminnaar der folklore, de cul»
tuur» of kunsthistoricus, kortom, een
ieder aan wie de schoonheid ter harte
gaat. Want zolang de kunstenaar zijn
troef in handen houdt, zijn de beel»
den en de motieven die de kaarten
sieren de persoonlijke interpretaties
van traditionele figuren weliswaar,
doch deze op dusdanige wijze gege»
ven, dat zij de diverse aspecten van
het maatschappelijk leven raken en
ons op even artistieke als originele

wijze tonen 'hoe een bepaald tijdperk
op de speeltafel „weerspiegelt". En
deze vogelvlucht over het spelende
mensdom blijft niet beperkt tot Hal»
land of Duitsland, doch gunt ons een
blik op kaartspelende Chinezen, Ko=
reanen en Japanners, op Indiërs, Per»
zen en Arabieren, 'op Italianen, Span»
jaarden en Fransen. Buitendien tref»
ifen we op de tentoonstelling bijzon»
dere kaartsystemen aan, waaronder
politieke kaarten, kaarten van in»
structieve strekking, waarzeggers»
kaarten, ja zelfs.... de „valse kaart".
Een keur van inheemse en uitheem»
se spelen — in beeld en in natura —
waaronder een fraaie collectie schaak»
spelen, is ter opluistering van het ge»
heel in de benedenzaal van de Vlees»
hal tentoongesteld.

Bekneld
Maandagavond reed per rijwiel op.de
Van Stolbergweg een 10»jarige jongen
die voorop zijn ösjarig zusje en
achterop een 8»jarig broertje ver»
voerde. Bij een plotselinge wending
raakte de rechtervoet van het meisje
in het voorwiel bekneld. Dr Robbers,
die de eerste hulp verleende, consta»
teerde dat de opgelopen verwondin»
gen niet van ernstige aard waren. De
jongeman werd door de politie ern*
stig onderhouden.

We gaan eens een honkbalwed»
strijd met onze tegenwoordigheid op»
luisteren.
We zorgen vroegtijdig aanwezig te
zijn (anders hebben we geen goede
plaats). Lacht daar iemand?
iWc scharen ons tussen de andere
5 toeschouwers. Op het veld heerst
een bedrijvigheid die vóór een voet»
balwcdstrijd ondenkbaar is.
Niemand zal * zich voor kunnen
stellen nemen we aan, dat de spelers
zeer actief bezig zijn met het op»
richten van de goalpalen, het trekken
van de middencirkel, de lijnen van
het doelgebied, het bevestigen van
het net, het plaatsen van de corner»
vlaggen, enz.
Voor een honkbalwedstrijd echter,
zetten de spelers het veld uit, ze
plaatsen de vlaggen, bevestigen de
honken, enz. Ze zoeken elkaar in 't
hoge gras op en dan kan het spel bc»
ginnen. Het veld waarop gespeeld
mag worden is niet altijd in de beste
conditie. Enfin, de omstandigheden
zijn niet altijd ideaal.
En als de wedstrijd gespeeld Is,
dan zoekt de belangstellende de vol»
gende dag in de krant naar het ver»
slag, maar hij vindt het niet. 'Het
was immers geen wedstrijd die de be»
langstelling trekt van duizenden.
'Zo kampen de zomersporten met
het gebrek aan voldoende belangstel»
ling van de niet»spelers.
Er zal heel wat moeten gebeuren
voor honkbal hier de belangstelling
heeft die het in Amerika geniet.
Cricket als in Engeland of Austra»
lic' en Tennis als in die drie landen
samen.
Nogmaals, wij zijn ons bewust niet
volledig te zijn geweest in onze ar»
gumentatie. .'Bluften beschouwing is
b.v. gebleven de vacantietijd, de fi»
nanciële redenen die b.v. bij Tennis
een grote rol spelen, al heeft dit in
andere landen de veclvuldiger be»
oefening van deze sport niet in de
weg gestaan.
Wij hebben alleen geprobeerd een
motief voor de verhoudingsgewijze
geringere belangstelling te zoeken en
we hopen dat de trouwe bezoeker
van voetbalwedstrijden in de zomer
zijn genegenheid wil overplanten op
één van de -zomersporten, die dikwijls
ook alleszins de moeite waard zijn
om gezien te worden, zonder te wil»
len doen voorkomen dat de zomer»
sporten gedoemd zijn te verdwijnen
zonder publiske belangstelling.
De houding van het publiek bij een
wedstrijd is een hoofdstuk op zich»
zelf.
F.T.

Startblok stortte in

OFFICIËLE

MEDEDELINGEN,

Maandagochtend stortte tijdens het
Gemeente Zanclvoort.
vullen van de z.g. startblokken met
zand, een der onlangs gereedgekomen
blokken in-bij het in aanbouw zijnde riet gemeentelijk burea^Tiuisvestin^
zwembad op het Noordelijk strand. zal op Zaterdag 18 Jjffi a.s. voor het
De 50»jarige betonwerker G. T., publiek gesloten
wonende in deze gemeente, kwam
onder neervallend gesteente terecht,
(Adv.)
waardoor hij verwondingen aan zijn MUGOLjtf (reukloos) voorkomt dat
benen opliep. Dr J. van der Meer
muggen U steken.
verleende de eerste hulp en liet de
Per nacon f 1,10 en 52 et
getroffene met de gemeentelijke zie»
kenauto naar xijn woning overbren»
gen.

Wederom projectiel gebracht

Mensen en Zaken

Dinsdag werd wederom een granaat
Met enige reserve.
vanuit de nabijheid van „Ric'he»Bad"
naar het bureau van politie gebracht. Harde waarheden zijn niet erg popu»
lair! En 't liefst zou men bepaalde
Wim Gertenbachschool
waarheden met allerlei franje willen
ging naar Brussel
omhangen, om ze maar minder hard
Ongeveer honderd leerlingen — met te doen lijken. De „verbloemde waar»
begeleiders — van de Wim Gerten» heid" is wel een bijltje waar vrolijk
bachschool hebben j.l. Woensdag een
prachtige autobustocht naar Brussel mee gehakt wordt.
Dit is in de politiek nogal klaarblij»
gemaakt. Om kwart voor zeven ver»
trokken de drie autobussen met luid» kelijk. Neem nou die Amerikaanse
ruchtige jongens en meisjes, die om Ambassadeur in Rusland. Die brave
half tien in Breda stopten voor het
Yank zal heus niet op het Kremlin.
gebruiken van een kopje koffie.
In stromende regen arriveerde men vertellen, dat»ic de gelaarsde bewo»
enige uren later in Antwerpen. Het ners niet kan luchten of zien. Zo nu
verblijf was aldaar maar van korte en dan levert hij een officieel stuk af,
duur, waarna de reis naar Brussel —
'het einddoel werd voortgezet. iHet buigt en glimlacht, praat en doet als»
zonnetje was onderwijl doorgebroken, of hij zich amuseert, naar in z'n hart
zodat men besloot de leerlingen ge» dcnkt»ie: „Voor mij kan je wat."
heel vrij te laten. Dit experiment is
Dit wordt heel gewoon gevonden.
uitstekend geslaagd, daar op een en»
Niemand
neemt er aanstoot aan.
kele uitzondering na iedereen op tijc'
bij de bussen terugkeerde. Verschil» Maar dat een respectabele instelling
lende 'bezienswaardigheden werden als Touring iZandvoort, de waarheid
bezichtigd, terwijl anderen de tijd niet kan verdragen, is verontrustend.
kortten met het doen van inkopen
Het algemeen bestuur van deze stich»
(soms de allervreemdste!)
Om half zes werd de terugtocht ting heeft een uitvoerige correspon»
aanvaard. Men had nog wel met enige dentie gehad met het Kon. Meteoro»
pech te kampen, daar de Nederlandse logisch Instituut te De Bilt over het
douane de Zandvoortse reizigers vrij
weer van 10 Mei j.l. De weervoor»
veel moeilijkheden in de weg legde.
Na drie kwartier oponthoud kon men spellers hadden gezegd: „Op Zondag
verder reizen. In Breda werd om half 10 Mei is 't beroerd weer; vooral aan
negen gedineerd en om tien uur werd de kust kan je je lol wel op!" 't Was
in één ruk de tocht naar Zandvoort
afgelegd, waar'men om'half één op een echt voorspcllinkje in mineur en
het Raadhuisplein arriveerde. Tien» alleen de natte sneeuw plus hagel»
tallen ouders, die van het oponthoud buien ontbraken nog maar. Laat 't
op de hoogte waren gesteld, waren nou een stralende dag geweest zijn.'
al lange tijd''aanwezig om 'het slape»
Dat zat niets goed, want 10 *Mei
rige stel in ontvangst te nemen.
Het was voor allen, zowel jong als werden de motor»races gehouden!
oud, een onvergetelijke dag geweest. Dus Tourina Zandvoort klom in de
protest»pen en gaf de deskundigen
Zandvoortse honkbalnegental van De Bilt te kennen dat ze er .glad
(Adv.) •
verloor vriendschappelijke naast waren geweest. En dat niet al»
Bij zonnebrand, doorzit- wedstrijd
leen, het dagelijks bestuur van Tou»
l ten, schrijnen, smeteen
In een vriendschappelijke wedstrijd ring Zanvoort vertelde- er zuurzoet
bij dat het waardering had voor de
tegen iH.E.D.W. verloor een Zan
voorts 'honkbalnegental gisteravond arbeid van het K.N.M.I., maar als er
met 13»3. Naa.r wij vernemen waren eens *een -Ongunstige weersver.wach»
echter slechts 3 spelers van het Ie
negental aanwezig, de overigen spe» ting moest uitgesproken worden, dan
TIROLER KAPEL
zou dit voor Zandvoort maar mei.
len in een lager team.
nam weer bezit
Reeds in de eerste inning nam H.E „enige reserve omkleed" moeten wor»
D.W. de leiding met 7»0. In de vol» den. Anders wordt het bezoek aan de
van het Raadhuisplein
gende 3 innings werd de score ach» badplaats nodeloos beperkt. En dat is
Ondanks het regenachtige weer ging tereenvolgens 9=2; 11*2 en 13»3. Na fataal.... op dagen dat er gejakkerd
'het aangekondigde concert van de de vijfde innings moest de strijd we»
Tiroler Kapel op het Raadhuisplein gens de invallende duisternis worden wordt op het circuit.
gestaakt, waarmee het einde kwam
door.
't Een en ander was voor de man»
Er had zich een vrij groot publiek aan een weinig boeiende strijd.
nen van De Bilt aanleiding om een
verzameld, dat zich over het alge»
uitgebreid antwoord op te stellen,
meen enthousiast toonde over de mu» Zandvoortse Bridgeclub
waarin zij Touring Zandvoort mede»
zikale verrichtingen van deze in Zand» wint Kennemerlandbeker
voort zo langzamerhand overbekende
deelden dat de wijziging in de weers»
kapel. Onder de bomen van het plein De Zandvoortse Bridgeclub moest situatie van 10 Mei niet kon worden
kon men als het nodig was nog wel Donderdagavond de beslissende strijd voorzien. En..... in twijfelgevallen
enige beschutting vinden voor de af om de Kennemerlandbeker Ie klasse
in Haarlem aanbinden tegen de Haar» nam men toch al de nodige reserve in
en toe neervallende regen.
Speciaal het optreden van de mu» lemse vereniging „Oefenclub 2".
acht. Met andere woorden: Er werd
Aan de einduitslag werd geen mo» in De Bilt niet getwijfeld of 't zou
zikanten als „boerenkapel", waarbij
de feestneuzen (met een lichtje er in) ment getwijfeld: Zandvoort zou ver» 10 Mei bar slecht geweest zijn. Waar»
liezen!
niet ontbraken, sloeg in.
Doch ditmaal was het geluk met om je je dan nog met een uitvoerige
De samenstellers van het program»
ma van Touring 'Zandvoort hebben de Zandvoortse Bridgeclub," daar deze uiteenzetting rnoet verontschuldigen,
er voor gezorgd dat de Tiroler Kapel wedstrijd met een minimaal verschil is niet duidelijk. Als ze nou toch ge»
dit seizoen nog verschillende keren gewonnen werd. Uitslag 105»101 !
Zou Z.B.C, één punt minder bc» waardeerd worden, Iaat ze er dan
zal optreden. Zij houden waarschijn»
haald hebben, dan was de strijd in ook eens naast zijn. Wat geeft dat
lijk erg van deze muziek.
een gelijk spel geëindigd.
nou?
De gedetailleerde uitslag luidt:
De algemene tendenz, vooral in de
Ie viertal:
50» 28
Uitslag concours d'etalage
zomer, is zo, dat de mensen van het
2e viertal:
22» 32
K.N.M.I. geen goed kunnen doen. En
De uitslag over de tweede maand van
3e viertal:
33» 41
dat vindt Momus onrechtvaardig. Als
het concours d'etalage in de vitrine's
ze in de winter een foutieve voor»
aan de boulevard is:
105*101
1. Myrurgia ƒ 200,»; 2. fa. Mijn» De mooie wisselbcker ging derhalve spelling doen en 't lekker zacht weer
hardt ƒ 150,»; 3. fa. Lamérus ƒ 100,». naar Zandvoort en is te zien in de as, terwijl ze strenge 'vorst met
voorspeld,
Dit concours zal nog twee maan» etalage van de heer D. Vader, Kerk» sneeuwstormen hebben
neemt niemand ze 't kwalijk. Maar
den worden voortgezet.
straat.
*
nu 't om de oortjes gaat, moeten de
weerberichten met reserve omkleed
(Ingezonden mededeling)
worden....
Overigens worden er sinds kort
aparte „strandbcrichten" samenge»
stekl. En dien schijnen meestal goed
uit te vallen.
Plet strand»bericht voor Zondag a.s.
luidt:
„Afwisselend bewolkt en zonne»
schijn, maar bij de strandtenten:
heet voor de tijd van 't jaar. Over»
wegend droog, hoewel 't niet uit»
gesloten moet geacht worden dat
't ergens ook wel kan regenen, 't
Kan vriezen en dooien, maar be»
paald strenge vorst wordt niet
voorzien. Als er sprake is van een
vrij ongunstige ontwikkeling in de
opbouw van de luchtlagen boven
Zandvoort»had, wordt tevens de
aandacht gevestigd op het feit dat
het zeker niet zó hard zal rege»
nen dat men de gokpaleizcn niet
zal kunnen bereiken. Er zullen on»
getwijfeld perioden van betrekke»
lijk zacht weer zijn. Iets hogere
temperaturen dan Zondag 22 Fe»
bruari.
MOMUS.

PU ROL

IVOROL; Uw trouwe metgezel op reis!

DG avontuurlijke reis

89. 'Daar vond hij de beide vrienden. Raratsus kon
nog wegspringen, maar Manuel was té slaperig en
voordat hij er erg in had', was hij al onder een pet
gevangen en o schande, in écn vogelkooi gestopt,

90. De hele familie kwam naar hem kijken en de
kleine kinderen vooral vonden Manuel een lief
diertje.

(Ingezonden Mededeling)
OP REIS 'n Bacon CARBOVIT (Mijnhardt) tegen spijsverteringsstoornisscn

ZONDAGSDIENST
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
Gedurende de zomermaanden is üe
Zondagsdienst van de doktoren op*
geheven.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 19 Juli
10 uur: Ds H. Visser te Bl'daal.
Zang door het Kerkkoor.
7 uur: Ds J. Bronsgecst te Haar*
lom. Jeugddienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstroai 75
Zondag 19 Juli
10.30 uur: Ds A. L. Broer van J-Iil*
vcrsum.

Dankbetuiging
*
Ondergetekende bedankt
hiermede de „Locomotief "fabriek en haar agent ,de
Firma H. Schuilenburg
voor hun vlotte' aflevering
van de door haar gewonnen
flets ter gelegenheid van de
Estafette prijsvraag. Zij is
overtuigd veel plezier van
het rijwiel te beleven.
/. van Duijn-Kerkman
Potgieterstraat 42

D

VOLKSWAGE
Off.

KAMSTEEG's Aufomobielbedrijf N.V.
NET MEISJE zoekt betrek»
king voor dag en nacht, per
l Scpt. Br. onder no. 5501
bureau Zandv. Crt.

Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

Buiten!, j.m, zkt. v. winters
m. (evt. vanaf Aug.) VOLL.
PENS., even t. c.v.; vraagt
ELEM. PIANOL. Fr.ms_als
tcgcnpr. Br. onder no. 5502
bui eau Zandv. Courant.
Aangeb.: l GROTE ZIT=
SLAAPKAMER met voll.
pens., vo'or het geh. jaar, op
goede stand, als alleen inw.
voor 2 pers. Br. onder- no.
5504 bureau Zandv. Crt.

hei

voor de
Zfóndag
slechts £5fy et. per 2.50 gram

Zie de
"* watervlo
als reus
Zeldzaam mooi en perfect f
passend zijn onze schoenen •
Grote Krocht - Telef. 2106
annex reparaticsimichting

TE KOOP:

Het is merkwaardig hoe wij oude op*
vattingcn soms onverwachts terug
zien komen. Ongeveer 2 eeuwen ge=
leden stond men algemeen op het
standpunt, dat het geld moest rollen.
Alleen door van hand tot hand te
gaan, kon het zijn nuttige functie in
de maatschappij vervullen. Iemand,
die toen geld spaarde, werd vaak aan»
gezien voor een vrek, die een gevaar
was' voor de samenleving. Nu moet
men goed begrijpen, dat men toenters
tijd nog vrij veel spaarde in contan*
"ten". Onder bepaalde" omstandigheden
was er voor dat standpunt wel iets
te zeggen. Geld, dat in „de oude
kous" opgeborgen is, wordt niet als
koopkracht gebruikt. Als velen zo
sparen, dan kan dit er inderdaad toe
leiden, dat de omzet in verschillende
bedrijven duidelijk achteruitgaat.
Toch was dit standpunt eenzijdig;
men ging uit van een bepaalde vorm
van sparen en van een bepaalde eco*
nomischc toestand van de maat=
schappij.
Toen de beroemde Engelse eco*
noom Adam Smith zijn nog steeds
klassiek boek schreef, keerde hij zich
tegen deze populaire opvatting. Maar
voor een goed begrip moeten wij er
direct bij zeggen, dat hij bij sparen
niet in de eerste plaats dacht aan het
oppotten van het geld, doch aan het
gebruiken van geld voor productieve
doeleinden, voor het bouwen van een
huis, voor het uitbreiden van zaken,
enz.
Als men zo spaart, zegt Adam
Smith, onttrekt men het geld niet aan
de circulatie, maar laat het alleen in
een andere richting stromen. De
koopkracht wordt niet minder, maar
alleen anders gebruikt. Ook leidt het
niet tot een vermindering van de con*
sumptie van directe levensbehoeften,
maar zijn het alleen andere mensen
die gaan consumeren. Inderdaad, wie
spaart zal minder consumptief uitges
ven, maar daar staat tegenover, dat
het geld terecht komt bij de bouw*
vakarbeiders, bij de ambachtslieden
die werktuigen maken enz., die dien»

WEEK-&GENDA
Monopole
Vrijdag 17 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Storm over Malakka".
Zaterdag 18 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
Zondag 19 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
Maandag 20 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
Dinsdag 21 Juli 7 en 9,15 uur: film
„Les Belles de Nuit".
Woensdag 22 Juli 7 en 9.15 uur: idem
Donderdag 23 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
V.a. Vrijdag 17 t.m. Woensdag 22 Juli
2.30 uur: film „Lied van het Zuiden".
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché . met zang van
Gerty Brant. De komende week:
Virginia Somers, her songs, her
piano; Eveline & Helmuth, acrobas
tic poems; Carmen Katani, Spaanse
danseres.
ZaterdagJS Juli 9.15 uur: Openlucht*
filmvoo'rstelling door de N.V .V. en
de 'Bcstuurders'bond Zandvoort, aan
de Oosterstraat (z.g. Zwarte Veld).

rIs sparen nadelig voor de
denstand"?, een vraag die in
Zandvoort, waar de midden:
stand een speciale positie in:
neemt, we! enige aandacht
waard is. Zodat wij voor hei
artikel van W. J. v.d. Woestijne,
gaarne enige ruimte besteden.

zeer solied geb. PERCEEL,
centr. van dorp, nieuwbouw.
„WJLSRDEBQN!"
Bev. ben. 2 k., kcuk., bov.
V' acaniiepermanenl van f 6,-3 slaapk., douche, zolder en
voor ƒ 3,' tot 30 September.
garage. Koopsom f 15.000,= F. C. HEEMEUER
MODERN, Zee*
Hypotheek tegen bill. rente '. Ostadastr. 7 a. Tel. 3116 MAISON
dijk 121, A'dam. Tel. 47671
aanw. Sopt. te aanvaarden.
Te koop: GROOT HUIS,
Garage en Taxibedrijf
l min. v. zee, event. gestoff.
Sspt. te aanvaarden. Hypo*
DE TOL, telefoon 2332
theek beschikbaar.
Gr. Krocht 18
Te koop: solied PERCEEL
De Goedk. Amsterdammer
m. centr. verw., Ie stand,
voor ruil met een woning in
AmsterdamsZuid.

w

Makelaar W. PAAP

koekje

mim*~

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondag: H.H. Missen 6.30, 7.30, 9.00
{alle plaatsen vrij).
10.15 uur 'Hoogmis.
ZONDER EXTUA KOSTEN kunt U Te h u u r aangeb, vlak bij
des avonds Lof, 7 uur.
gebruik maken van onze COLLECTIE '/cc en duin, Ie veertien da*
gen Aug., comfortabel VRI.f
[n de week 7.00, 7.45 en 7.30 u. n.m. CLICHé'S naar aardige ontwerpen.
HUIS. Te bevr. Oostcrparks
straat 66. Tel. 2101.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Te huur gevraagd BERG*
Zondag 19 Juli
PLAATS voor 2 a 3 tent»
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
itiisjcs v.d. wintermaanden.
Br. no. 5503 bur. Zandv.Crt.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 21 Juli
Chemische wassciij vraagt
8 uur: Samenkomst in de Nieuwe
actief 'DEPôTsHOUDER.
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.
Brieven ond. nr. 9953, Recl.
Spr.: H. Schwagler, evangelist, Os=
bur. Gelder, 'Bcursstraat 15,
nabrück.
Amsterdam.
Zondag 19 Juli 9.45 uur: Radiotoe» Laat U het motlellenboek eens tonen! Te koop:
spraak' (op 298 meter) door de heer
ENG. KINDERWAGEN,
M. G. Warffemius van het Humanis»
ZANDVOORTSE COURANT z.g.a.n. Haltestraat 60.
tisch Verbond. Onderwerp: „Mens
durf te leven".
Achterweg l - Telefoon 2135
Te koop gevr.: AUTOPED
op luchtbanden. Aanbiedins
gen: Telef. 2742.

Is sparen nadelig
voor de middenstand?

Dealer

stoffeerwerk

inArtis'
Microwereld
Druk als een stad is het leven
in een druppel slootwater.
Daar schuifelt watervlo naast
pantoffeldier, muggenlarf
naast poliep - nauwelijks
zichtbaar voor uw oog. Maar
in Artis ziet u ze - en hoe!
Listig wordt de waterdruppel als een film op schermen
geprojecteerd - 20 tot 150
maal vergroot. Als "reuzen"
ewemmen de speldeknopdiertjes van des middags 2 tot
5 uur duidelijk aan u voorbij!

Maak van Uw tijdschriften 'n waar- TELKENS WEER ZIET U MEER IN
OPRUIMING
devol boek. - Laat
ZOMERHOEDEN van 85 voor 70 et p. 250 gr. ze daarom bij ons
inbinden.
Elisabeth Donye Neemt eens proef met onze
Pakveldstraat 30. Tel. 2739 heerlijke in cellophane ver;
GERTENBACHS
pakte
CAKES
Singer
electrische
tengevolge méér zullen gaan consus
DRUKKERIJ
meien. De consumenten mogen dan naaimachine te huur

verschillend zijn, zegt Smith, de con=
sumptie blijft gelijk.
Nu heeft Adam Smith 'heel goed
begrepen, dat zijn theorie niet opgaat
als' het geld in de oude kous blijft
zitten. Maar daarvoor was hij niet
bang. „Een man moet wel volslagen
idioot zijn, als hij niet van de moge»
lijkheid gebruik maakt zijn geld met
een redelijke zekerheid rentegevend
te beleggen." Deze opvatting van
Adam Smith over de-invloed van het
sparen op de aanwending -van koop»
kracht, heeft het ongeveer 150 jaren
uitgehouden, of nauwkeuriger gezegd
tot ongeveer 1930. Toen bevond .onze
maatschappij zich in een zeer ernstige
crisis. De ondernemers zagen geen
kans hun bedrijven rendabel te laten
werken en men dacht er niet over om
tot uitbreiding van zijn zaken over
te gaan. Zelfs als de spaarders toen
met een hele lage rente, ja zelfs met
in het geheel geen rente, genoegen
hadden willen nemen, dan nog was
het veelal onmogelijk geweest een
rendabele aanwending voor de spaar*
gelden te vinden. Men stopte het
spaargeld wel niet in een oude kous,
maar wel bleef het renteloos bij de
banken liggen. Iedere vermeerdering
van het sparen in die tijd ging ge=
paard met een vermindering van de
actieve koopkracht en leidde zo tot
een verder stagneren van het econp=
mische leven. De toestand, waarin
toen de maatschappij verkeerde, go
leek dus weer vrij veel op die uit de
tijd van vóór Adam Smith: zelfde
oorzaken, zelfde gevolgen, zelfde eco*
nomische problemen, zelfde theorieën.
Het behoeft ons dan ook niet te ver*
wonderen, dat er in die tijd twijfel
rees over het nut van het sparen. De
man, die aan deze twijfel de vorm van
een economische theorie gegeven
heeft, was Keynes. Wij geven graag
toe, dat indertijd en onder de
omstandigheden waaronder Keynes
werkte, voor zijn theorie zeer veel te
zeggen was. Als er geen mogelijkheid
is tot rendabele belegging der gelden,
dan kan inderdaad het sparen nadelis
ge gevolgen hebben! Maar dit geldt
dan ook alleen onder deze zeer bij»
zondere voorwaarden. Aan deze voor»
waarden is thans zeer zeker niet vol=
daan. En daarom moeten wij thans
met-de theorie van Keynes ook zeer
voorzichtig zijn. In onze tijd is zo=
veel geld nodig om te herstellen wat
door de oorlog vernield werd en moet
men 'bovendien over zoveel middelen
beschikken om de snelle ontwikke=
ling van de techniek op allerlei ges
bied bij te kunnen houden, dat er
geen sprake van is dat wij kapitaal
onrendabel behoeven te laten liggen.

Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965

ALLEEN ZATERDAG:
Heerlijke

SPR1TS

Fa. A, v,d, Mije & Zonen Achterweg: l - Telefoon 2135

f 5,- p. wk.
v. d. SCHELDE, Haltestr. 7 Schoolplein 4. - Telef. 2467

De toestand is dan ook wel heel an=
ders als in de jaren van de grote de*
pressie. Sparen en kapitaalvorming
zijn nu uiterst belangrijk om ons eco=
nomisch leven te versterken. Maar
met theorieën gaat het soms een
beetje vreemd. Toen Keynes zijn
boek schreef, ontmoette hij veel te*
genstand. Zowel mensen uit de prw
tijk als mannen van de theorie, ston»
den er vreemd en afwijzend tegen»
over. Men moest er inderdaad aan
wennen. Langzamerhand is deze te=
genstand verdwenen. De theorie van
Keynes is nu wel algemeen beleend
en wordt ook door deskundigen onder speciale voorwaarden en in spe»
ciale gevallen voor juist gehouden
Maar er zijn ook veel mensen, die
wel eens iets over deze theorie hv-ns
ben gelezen zonder precies te weten
in welke gevallen deze theorie juist
is. Dat is uit de aard van de zaak
een groot gevaar. Als men dan ook
thans zegt, dat sparen moet leiden
tot een depressie, dan vergist men
zich in hoge mate. De gelden van de
spaarders bliiven niet renteloos lig=
gen, maar zijn vinden het productieve
aanwending. Zij blijven met andere
woorden wél circuleren in de maat=
schappij. Het geld dat de spaarder
niet uitgeeft, komt via de woning=
bouw bijvoorbeeld in handen van een
bouwvakarbeider, 'die er een groot
deel direct van besteedt in de -win=
kels. Zo gezien behoeven wij er dus
niet voor bevreesd te zijn dat sparen
zou leiden tot mindere omzetten in
de winkelbedrijven. Maar er is meer.
Ieder, die gespaard heeft, heeft daar=
door een kleine of grote reserve ge=
kregen. Dit is nu voor de midden»
stand een positief gunstige factor.
Men kan nu eenmaal veel veiliger le=
veren aan mensen, die wel enige re=
serve hebben, dan aan mensen die
van de hand in de tand moeten leven.
Versterking van het sparen betekent,
dat een groter deel van de bevolking
beter in staat is zijn financiële vers
plichtingen, ook ten aanzien van de
middenstand, na te komen. Daarom
kunnen wij nu gerust verklaren, dat
bevordering van het sparen niet (en
nadele maar ten voordele van de zelfs
standige middenstand strekt.

VOLWASSENEN

1.25

KINDEREN 3 T/M 14 JAAR 5O

o

Richtlijnen voor

Dr Robert L. Johnson, directeur van
het Bureau voor Internationale Voor=
lichting, heeft de richtlijnen gepubli=
ccerd, welke bij de ten uitvoerlegging
van het .nieuwe beleid inzake boeken
en bibliotheken /uilen worden ge=
volgd.
Als bijzondere maatstaven worden
opgesomd voor boeken.
1. Zij dienen nuttige voorlichting
te verschaffen over de Verenigde
Staten, haar bevolking, cultuur, in*
stellingen, politiek en de verschillen»
de m/ichten met betrekking tot na.=
tionab en internationale problemen.
2 Zij dienen uiting te geven aan
de belangstelling, die de Verenigde
Staten voor andere landen koesteren,
mede door het geven van voorlichs
ting op technisch en svetcnschappes
lijk gebied.
3. Zij dienen voorlichting te geven
over het Amerikaanse erfdeel op in*
tellectucel, artistiek en geestelijk ter»
rein.
Volgens de thans gegeven richtlijs
nen worden uitgesloten de werken
van erkende communisten, van perbOs
nen die schuldig bevonden zijn aan
misdrijven tegen de veiligheid van de
Verenigde Staten of van personen die
de vragen weigeren te beantwoorden
welke hun door congrescommissics
gesteld worden ten aanzien van hun
relaties met de communistische bes
weging. (Zoals men weet adviseerde
Prof. Einstein onlangs nog om op
dergelijke vragen van Mac. Carthy
c.s. niet te antwoorden. Red. Z.CrL).
In de richtlijnen wordt echter bc«
paald dat voortaan voor het verwijs
deren van een hoek eerst de toestem»
ming van Washington moet worden
verkregen.
De/e mededelingen werden ven
strekt door de Amerikaanse voorlichs
\V. J. van de Woestijne. tingsdienst.

U kunt het toch
niet afschreeuwen

f

wanneer U de goede hoedanigheden. van uw aitikeleii
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat <Je Zandvoortse Courant te uwer beschikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat het plaatselijk- en regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld".... van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en.,
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op bij de

Zandvoortse
Courant
Achterweg l - Telef. 2135

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Oj68
0,82
0,98
0,98
0,24
4,75
5,95
Ij45
3,98
6,58
1,75
1,75
0,98

ONZE RECLAME
JAEGER
50 gr. 0,85
MOEDER WOL 100 gr. 1,98
Kantwol

50 gr.

1,05

„De Woifoaal"
Haltestraat 12 A - Tel. 2099

Pijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j, H. G. WEENINK

PEDICURE

Geen uitverkoop,
toch LAGE PRIJZEN
Theedoeken, gezoomd en
gelust
Rode hlokdoekcn, grote
maat •
Badstof keukendoekcn..
Baddoeken
Washandjes
Lakens, Twents Graslin*
nen
150x220
180x220
Slopen
Dames nachthemden,
ook grote maten . . . .
Dames pyama's
Heren singlets
Heren slips
Jongens» en heren Inter*
lock slips
nu

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging

da
MANICURE
Schoonheidsspecialiste VACANTIE
M. VAN B O R K U M Als je zeven jaar

VA.OJUW.

in een straatje
woont met links de familie Grebbfcl*
CORSET
meyer en rechts het echtpaar Smit,
als je zeven jaar lang .elke morgen
met de groenteman over biet j es en
Zijsluiting met veter.
het weer hebt geconverseerd, als je
zeven jaar lang de melkboer over zijn
In Uni en Franse
Bakkerij Houtman duiven hebt moeten aanhoren, als je
zeven jaar drie maal per dag hebt af*
Broche vanaf 23.50
gewassen en weer tafel gedekt, dan
komt er een ogenblik dat je rebels
wordt en uitroept: Maar nou is het
uit, ze, zitten me allemaal tot hier de
groenteman en de afwas en het huis
en de straat, alles!
En eerlijk gezegd de kinderen ook,
zonde dat ik het zeg.
Ik ga er uit, helemaal, uit de straat,
uit de familie, uit de stad, wat /eg
Tel. 10605
ik: uit het land.
En op een goede dag na het zenuw*
Grote Houtstr. 110, Haarlem T.O. Cinema Palace.
slopende voorspel van huis**cn*plan*
Kerkstraat 15, Zandvoort
ten achterlaten en kinderen .onderdak
brengen,-komt het glorieuze ogenblik
Woningbouw Vereniging
van vertrek. Als je het mij vraagt, is
dat weggaan het heerlijkste van de
hele vacantie, zodra je de straat uit
THEATER „MONOPOLE"
bent, met achterlating van allcs*war*
je*lief*en*dierbaar is, leef je een nieuw
Voor leden komt beschikbaar de gezinswoning
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
leven en bestaat je huis en wat daar»
bij hoort alleen nog maar in een wa*
Vanaf VRIJDAG 17 t.m. MAANDAG 20 JULI,
zige verte.
7 en 9.15 uur
iPIet geluk is volkomen als je de
Huurprijs
ƒ
7,03,
alle
kosten
inbegrepen.
Schriftelijke
Claudetie Colbert, Jack Ilawkins, Anfhony Slee!
grens over gaat en dan liefst goed
aanmelding
bij
de
secretaris,
Dr
C.
A.
Gerkestraat
22,
in:
vóór Dinsdag as.
Secretaris: D. VAN DIJK. ver, waar de mensen een dialect sprc*
ken dat in geen enkel woordenboek
is terug te vinden.
Twee weken lijken dan oneindig
een sprong in een tijdloos tijdperk
Aanschouw het gevecht tussen een Cobra en een
zonder krant, zonder kalender, zon»
mongoose — de strijd tegen de natuur en de met
der radio, zonder gasfornuis en zon»
der stofdoek.
benden overstroomde jungle! Spannend — Op*
windend — Overtuigend!
Toegang 14 jaar.
Zo vlak over de. grens regent het
nog Hollanders, dat is nog niet zo
echt. Rijden jongens, langs allerlei
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Vanaf DINSDAG 21 t.m. DONDERDAG'23 JULI,
stille onbekende wegen tot zelfs de
7 en 9.15 uur
Telefoon 20085, Haarlem
kippen anders zijn dan thuis. Heer»
lijk vreemdsmakige dingen eten en
Gerard Philipe, Martine Carol, Gina Lollobrigida
in:
niet weten hoe het klaar gemaakt
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
werd.
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
'Heerlijk om elf uur opstaan en dan
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52
plotseling weer eens om half twee
door een woud rennen. 'Heerlijk- een
liter wijn drinken zonder dat me*
Een film van René Clair. — Clair maakt er een
vrouw Grebbelmeyer er iets van
operette van, een charmante vlotte operette.
weet, of meneer Smit....
Toegang alle leeftijden.
O ja, meneer Smit; dat was toch
wel even diep ontroerend op die hoge
berg, twee duizend kilometer van
Vanaf VRIJDAG 17 t.m. WOENSDAG 22 JULI,
Annex Cabaret „EXTASE"
huis. 'Wat zat die meneer Smit daar
2.30 uur:
ineens leuk.
SPECIALE MATINEE'S. (Alléén bij slecht weer).
DAGELIJKS ORKEST
Hij had zijn grijze-slipovcr aan met
Wij presenteren U de geheel Nederlands gespro*
de dubbele kabel en zijn schoenen
ken Walt Disney kleurenfilm
van ƒ 14,98 uit de uitverkoop.
Ja, dat was echt enig.
NEEL.
met zang van Gerty Brant
NU: Dr Gerkestraat 21
Telef. 2812 •
Jarenlange ervaring!

Eendracht Maakt Macht
J. P. Heyeplantsoen 18

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v, d, BOS & Zonen
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

Grote sortering

Dames plastic tassen
Lederen actetassen
Koffers

BAKELS
Kerkstraat 31 - Telef. 2513

Koopt uw Bedrijfskleding
bij het van ouds bekende adres

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat, 12 - Telef. 2360
Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; Man*
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
ribcord en spijkerbroeken.

VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

BRIL

gebroken ?

Even naar

ST08M OVER MALAKKA

LES BELLES DE NUIT

HOTEL BOUWES

LIED VAN HET ZUIDEN
Een speelfilm in Teehnicolor van Walt Disney,
de Grote Tovenaar van het witte doek!
Alle leeftijden.
Plaatsbespreken van 11.30*12.30 uur. Telefonisch
onder no. 2550. Telefonisch besproken plaatsen
moeten uiterlijk 15 minuten vóór de aanvang der
voorstelling afgehaald zijn.

N.V.V.

Bestuurder sbond
Zandvoort

Brillenspecialist
ZATERDAG

18 JULI

Haltestraat 58 ,- Telefoon 2174
De BESTE RECLAME is
adverteren
in de ZANDVOORTSE COURANT

' L' i
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De geschiedenis van het „caravan*
nen" gaat veel verder terug, dan men
zo gewoonlijk in Nederland wel aan*
neemt. De/e bij ons nog jonge sport,
die eigenlijk eerst sedert de laatste
jaren ook in Nederland snel in ont*
wikkeling toeneemt en onder een veel
grotere groep van onze bevolking bc*
langstelling begint te wekken, is bij*
voorbeeld in Engeland reeds tiental»
len jaren bijzonder populair. Al heeft
ook daar de snelle opkomst van het
gemotoriseerde vervoermiddel de ca*
ravansport in belangrijke mate gesti*
muleerd, toch werd al in de laatste
decennia van de 19e eeuw door zo*
velen met caravans er opuit getrok*
ken, dat zich toen reeds een gezond
clublevcn kon ontwikkelen. In die ja*
ren was het vooral de „uppcr*ten" die
met paard en wagen op luxueuze wij*
ze deze sport beoefenden; nog heden

* voor de komende week:
Programma

E veline & Helmuth
ACROBATIC POE MS

HER SONGS - HER PIANO

SPAANSE

aan de OOSTERSTRAAT
Aanvang 9.15 uur

DANSERES

z.g. „Zwarte veldje"

In Zandvoort laat men wassen bij

Wasserij

ten dage voert de Britse Caravanncrs
Club het hoefijzer in haar wapen.
iHet beperkte recreatiegebied, dat
de Nederlander in eigen land ter be*
schikking staat, verhinderde een zó
snelle ontwikkeling in ons land. Ecist
toen de automobiel binnen het bc*
reik van grote groepen onzer bevol*
king kwam, en een reis daarmee bui*
tenslands niet meer tot „een onder*
neming'' bleef behoren, realiseerde
men zich ook de attracties en de
voordelen van het bezit van een kam*
peerwagen. Ook door de financiële
voordelen, die op lange termijn ruim*
schoots opwegen tegen de initiële in*
vestering van aanschaf, gingen steeds
meer automobilisten over tot het ca*
ravannen, niet alleen in hun zomer*
vacantie, maar ook gedurende de tal*
loze \veek*ends, van Pasen tot diep in
de herfst, die men aldus in de vrije
natuur kon doorbrengen.
In 1949 waren er in ons land reeds
voldoende kampeerwagenbezitters,
om over te gaan tot 't oprichten van
een vereniging, welke sindsdien snel
groeide, onder de bezielende leiding
van haar voorzitter, Inf. F. Haus*
brand, de man, die in de twintiger
jaren de caravan in Nederland intro*
ducccrde en die meer dan wie ook

MEULMAN

Grote Krocht 14

...Wellicht ook Zandvoort zijn deel....

l <
lJ

Charles Proiiché

Carmen Kafani

CARAVAN-INYJLSIE
in Nederland
Van 21 tot 23 Juli kan Nederland een
invasie van uit het buitenland afkom*
stige kampeerwagens verwachten!
Caravans uit Frankrijk, Engeland,
België en andere Europese landen
passeren ons land op weg naar de
Rallyc van de Internationale Federa*
tie van Camping* en Caravanning*
clubs, welke dit 'jaar in 'Kopenhagen
wordt gehouden.

een

Telefoon 2919
(naast de Twentse Bank)

Wassen

Stomen

voor de caravansport in ons land
heeft gedaan.
De/e Nederlandse Kampeerwagen
Club nu, waarvan vele leden in voor*
gaande jaren gastvrijheid genoten bij
zusterorganisaties in het buitenland,
heeft de gelegenheid, om zich hier*
voor te revancheren, niet voorbij la*
ten gaan, nu honderden caravanners
zich op weg begeven naar de boven*
vermelde Internationale Rallye te Ko*
penhagen. Aan alle deelnemers werd
een uitnodiging verzonden, om Am*
sterdam als punt van samenkomst
aan te houden en van daar uit col*
lectief naar Denemarken te trekken.
Deze stertocht naar Nederlands
hoofdstad, de eerste waarlijk interna*
tionale manifestatie op Caravangebied
in Europa, heeft onder de naam Cara:
van Reunie Amsterdam een zeer en*
thousïastc reactie in het buitenland

Verven

verwekt en de ingekomen aanmeldin*
gen bevestigen dan ook de vcrwach*
tingen van de organisatoren, dat bij
deze Reunie een zo groot aantal ca*
ravanners bijeen komt, als nooit te*
voren in ons land tezamen was.

Gevonden voorwerpen
Aanwezig ten burele:
Bril," gele dameshandschoen; blauwe.
Alpmp; l pr. kinderkousen; kinder*
broekje; zwempak; foudraal; kinder*
sandaal; aimband; oorbel; tas met
inh.; rubber emmertje.

Aanwezig bij de vinder:
Bril, Zandv.laan 1; bril, Haarlemm.*
str. 60; hond, Gr. Krocht 14; parkiet,
Kostverlorcnstr. 38; 'hond 'Kruisweg
20; hondje, Poststraat 2a; bankbiljet,
J. P. Heyeplantsoen 6; 2 muntbiljet*
ten, Westerparkstr. 18; portemonn.
met inh., Haltestr. 16; portemonn.
met inh., Stationsstr. 20; portemonn.
met inh., Thorbcckestr. 32; portemon*
naie met inh., Gr. Krocht 32; zak*
mesje, 'Zuiderstr. 1; windjack, Hoge*
weg 36; kindermanteltje, .Brederode*
str. 45; kinderregenjas, Pol. A'dam,
Adm. de Ruyterweg; mondorgel, Hal*
testr. 42; vulpen, Zandv.laan 43; si*
garettenkoker, Nic. Beetslaan 18; si*
garettenetui, Gr. Krocht 35; schoen,
Burg. Beeckmanstraat 13; armband,
Marnixstr. 2; halssnoer, Glorianstr.
16 te Amsterdam; 3 sleutels, Tent 11
op 't strand; vlieger, Oosterparkstr.
24; kinderschep, Brederodestraat 35;
rubberschepje, Brederodestr. 29; band
v. kinderfietsje, Poststraat 12.
Zij, die door de hen verloren voor*
werpen afhalen bij de vinder, worden
verzocht hiervan kennis te geven aan
het bureau van politie. Afd. Gevon*
den Voorwerpen.

Belangrijke

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
Wellicht zal,door deze invasie van 2262
caravanners — met name op de te*
terugweg van Kopenhagen — het 2887
Zandvoortse caravanterrein wel be*
langstelling trekken. In ieder geval 2560
zal bij een réunie van honderden ca*
ravanners 'het unieke terrein in de 3135
badplaats wel ter sprake komen.
2424
Uit een en ander blijkt wel dat
2975
deze kampeersport een hoge vlucht
zal nemen.
2254

telefoonnummers
en adressen
Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem, Secretarie
Gem. Geneesheer, Julfanaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fynstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortsc Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Stitsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Wünhandel Leffcrts, Zeestr. 44

Redactie: E. Leef lang
Achterweg l

DINSDAG 21 JULI 1953

Opgericht 1900

54e Jaargang no. 56 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags {

ZAMDYOORTSE

Administratie en
advertenties:
Us de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

1

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JQNG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFQON 2135

Zandvoorts Mannenkoor en
Zandvoortse Mïiziekkapel gaven
maar . . . .
Het feit dat Zanclvoort een badplaats
is, brengt met zich mee, dat alle on»
dei-nemingen, die in deze gemeente
worden opgezet, worden aangepast
bij dit „badplaatskaraktcr".
D.w.z. deze ondernemingen — of
dit nu hotels, zwembaden, restaus
rants of cafc's zijn — worden gebas
secrd op een Zandvoort, dat in het
seizoen als badplaats dienst doet.
Helaas, de temperaturen en weerss
gesteldheden onttrekken zich aan de
menselijke berekeningen en verwachs
tingen, met dit resultaat dat Zand*
voort in liet seizoen heel vaak « e e n
dienst doet als badplaats.
Vanzelfsprekend heeft dit zijn com»
merciële gevolgen, want de bedrijven
die het van zon en zomer moeten
hebben, trekken weinig of totaal geen
publiek en de omzet komt in het ge*
drang.
Men heeft het in Zandvoort zeer
veel over: service, d.w.z. de badgas»
ten moeten van alle gemakken voor*
zien worden, ontvangen worden op
de meest plezierige wijze.
En wanneer de gasten er zijn, —
tenminste wanneer Zandvoort in de
zomerse temperaturen in z'n element
is — clan bestaat die service in zijn
volle omvang. De autobewaker en de
hotel directeur — en allen die zich
hiertussen bevinden — zijn in de weer
om de service om te zetten in finan»
ciële welvaart. Uitstekend.
Maar, zo vraagt men zich af, wat
is — in het algemeen gesproken — de
service van Zandvoort wanneer het
hier domweg op zijn Hollands regent?
Wij zullen niet beweren dat hotels
en caféhouders niet het nodige zullen
doen om de gasten bezig te houden,
voor zover dat nodig mocht zijn.
Zandvoort zelf is echter wanneer het
eenmaal regent — een weerloze ge»
meente geworden, waar practisch
niets te beleven is_ eji dat — afgezien
van 3e ene bioscoop —" zijn inwoners
. en gasten moet laten gaan naar de
stad. Speciaal, nu dit seizoen zo slecht
is, valt - het op hoezeer wij hier —
noodgedwongen — een absoluut ge=
brek vertonen. Bij al onze instellins
gen die op het zomerweer, op het
speciaal badseizoen, zijn ingesteld,
hebben wij practisch niets anders.
Wij zijn een volkomen eenzijdige ge=
meente.
Nu is dit ongetwijfeld te begrijpen,
maar bijzondere nadelen heeft het
wel. Dit geldt niet alleen voor de
badgasten, maar evenzeer voor de in=
woners die evenmin iets kunnen be»
ginnen, wanneer het maar flink plenst.
Men vraagt zich dan ook af of
ook 'Zandvoort — een zuivere bad»
plaats dus — zich op den duur, en
zodra dit maar enigszins mogelijk is,
niet inoet richten op een veezij diger
ontwikkeling. Het is toch eigenlijk
een vreemde gedachte dat een plaats
van 12000 inwoners, die 's zomers
misschien wel het dubbele telt, op*
eens is „uitgescha'keld" wanneer de
zon weigert te schijnen.
En te meer valt iets dergelijks op,
wanneer men bedenkt, dat ditzelfde
Zandvoort in de winter van alles en
nog wat organiseert en klaarspeelt
om de Zandvoortse bevolking letter»
lijk te overstromen met de ene uit»
voering en gebeurtenis na de andere.
Hoe een dergelijke ontwikkeling tot
een zekere veelzijdigheid in de zomer
zal moeten plaatsvinden en op welke
instellingen, die binnenshuis de be=
zoeker kunnen bezig houden, men het
oog moet richten, "op welk vlak dit
zou moeten worden bezien — op dat
van het zuivere „vermaak" of anders
— d'it zijn kwesties waarvoor men ds
meest uiteenlopende oplossingen kan
zoeken. Wij willen niet suggereren
dat de verwerkelijking van plannen
in die richting zo eenvoudig zouden
zijn, geenszins. Maar met als uit*
gangspunt de, in 't algemeen gespro»
ken, gedwongen inactiviteit van Zand»
voort, zouden wij wensen dat aan een
iets veelzijdiger ontwikkeling van
deze gemeente, de o.i. zo nodige aan»
dacht en energie — en mocht het zijn
— financiën werden besteed. Niet in
de laatste plaats door het Gemeente
bestuur zelf.

Wijziging programma
Touring Zandvoort
Touring Zandvoort heeft in haar pro»
gramma enige wijzigingen aange»
bracht.
2 Aug. worden wielerwedstrijden
op het Circuit gehouden voor ama»
teurs en nieuwelingen, om de Noords
zeeprijs.
De Zandvoortse muziekkapel speelt
op het Raadhuisplein op 12 Aug. in
plaats van l Aug.

OPENLUCHT-CONCERT
bij de „Vijverhut"
Openluchtuitvoeringen zijn altijd min
of meer afhankelijk van het weer en
wanneer dit ongunstig is, wordt de
onderneming meestal een artistieke
en financiblïï mislukking, waaraan
men veelal niet ontkomen kan.
Zó was het Maandagavond met het
openluchtsconcert van 't Zandvoorts
Mannenkoor en de Zandvoortse Mu=
ziekkapel gesteld. En 'hoewel allen
van goede wille N.-arcn, speelde het
gure weer (n.b. in 't hartje van Juli)
hun parten en het gevolg: „geen
stemming", bleef niet uit.
Daarbij kwam nog, dat de vrij
strakke wind het geluid juist van het
publiek afwoei, wat natuurlijk voor
de klank enigszins nadelig was.
In weerwil van al deze narigheden

Door de Politie werd Vrijdag
een 10=tal rijwielen, die bij een
van de strand a f gangen zonder
toezicht en niet op slot waren
neergezet, naar '/ ( bureau over:
gebracht.
Wij zien nogal eens onafgeslo:
ten fietsen staan op de boulez
vard, zodat het ons goed lijkt
even de aandacht te vestigen
op de maatregel die door de
politie in dergelijke gevallen
wordt genomen.
- -..

hebben beide verenigingen o.l. van
hun dirigenten, resp. de heren Hans
de Jong en J. Wildschut, heel goed
werk verricht.
„Zandvoorts Mannenkoor" dat als
eerste optrad zong op schone wijze:
„Zum Sanctus" en „Die Nacht" van
Schubert. Verder noem ik gaarne het
mooie „O Sacrum Convivium" van
Viadana. Het bekende „Veni Cre»
ator" van Diepen'brock spande de
kroon. Ook „Haec Dies" van de pas
overleden componist Alphons Vrans
ken en „Domini Salvam" van Giesen
konden op een degelijke vertolking
bogen. Vooral een goede en duides
lijke uitspraak viel te loven.
Na de pauze trad de „Zandvoortse
Muziekkapel" naar voren o.l. van de
heer J. Wildschut met een pittige
mars „Erica" van Happert.
De Ouverture „La poupée de
Nurnberg" van Adam sloeg weer da»
nig in. Niet minder voldeden een
Concertswals „Teresé" van Faust en
tot slot „In Zigeunerlager" van
Oscheidt.
'Hierna trad nog eens „Zandvoorts
Mannenkoor" op met twee werkjes:
„'t Lied aan het gangspil" van Roeske
en „Zandvoorts Volkslied" van Hans
de Jong.
Wij hopen, dat na het afscheid van
de dirigent Hans de Jong, het koor
weer als voorheen in aantal moge
groeien en bloeien. Dat kan — want
de kern ervan is nog altijd goed in»
tact!
Nogmaals, het weer werkte niet
mee en indien dit andersom was gc^
weest, zou de avond zeker meer ge»
slaagd zijn, want de plaats en omge»
ving is overigens wel geschikt voor
dergelijke uitvoeringen,
r'
-^ v,-*-«v.

Abonnementsprijs ƒ 5,- per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zand voort

Tegenstanders
van Zandvoortmeeuwen in
komende competitie
In tegenstelling tot vorig jaar, toen
de competitie=indeling voor Zand»
voortmeeuwen zeer laat was, heeft de
K.N.V.B, dit jaar het eerst de inde»
ling opgesteld en bekend gemaakt van
District West II, 3e klasse A.
De lijst van de tegenstanders ver»
toont enige oude bekenden, waartes
gen dit seizoen werd gespeeld en te»
vcns ccn paar nieuwe clubnamcn.
De indeling luidt als volgt:

ontwaardigd. „Dat is een gele trui.,
je bent toch zeker niet geschift of
kleurendoof. Heb je soms al een
etappe gewonnen?"
Vooral de Belgen waren erg opge'
wonden. Die kunnen nooit de zon in
het water zien schijnen. Enfin, die
gele trui moest uit. Goed. Jan Haring
reed toen in z'n borstrok en vechtpet.
Spelenderwijs won hij alle etappes.
Omdat hij niet voor de premies reed,
werd hij niet rijk, maar hij had er
machtig veel pleizier in. Alle toer^
groten hadden ontzag voor de kleine
krantenman, 't 'Beroerde was dat de
eerste zoen -van de plaatselijke schone

Dif is Jan Haring,
maar dat van die motor is niet waar.
aan iedere finish steeds voor Jan was.
Mooie Hugo en J3artali kwamen er
eenvoudig niet aan te pas. En als dan
de echte winnaar bezweet om z'n „vers
snapering kwam, moest de jury eerst
ingelicht worden. Maar dan werd er
toch niet meer van harte gezoend.
Wie Jan Haring had gehad, wilde
geen ander meer!
Na een dag of drie kregen ze Jan
door, zoals ik reeds in het begin heb
gezegd. De hardfietsers met de kim*
kende namen besloten met Jan af te
rekenen. Eerst probeerden ze hem
met een eenvoudige demarrage te lo*
zen en van de weg af te drukken.
Maar Jan wond ze allemaal om z'n
banden. Toen trachtten ze Jans mo*

'B.M.T., Lugdunum en V.I.O.S. zijn
/eer oude bekenden, waartegen het
voormalige Zandvoort nog m de 2e
klasse heeft gespeeld, zoals de oude'
re 'Zandvoortmeemvensupporters zich
nog wel zullen herinneren.

Het herstelde RicSie-Bad
... .„Zeeschuimers" plonsden hel eersl....
Onder de klanken van het Wilhelmus hees Meviomv M. C. van Fenema:
Brantsma Vrijdagavond de driekleur ten t'eken dat het herstelde Riche:bad
wederom geopend was. liet resultaat hiervan was al duidelijk zichtbaar
toen zeker 200 „Zeeschuimerljes", die kleumend de officiële
toespraken
hadden aan moeten horen, in het nieuwe bassin doken en sprongen.
In zijn openingswoord bracht Burge=
meester van Fcnema hulde aan de
'heer Pomper die na de materiële klap
van l Februari de hei bouw zo ener»
giek ter hand had genomen.
Spr. herinnerde zich dat hij op 6
Juni 1950 eveneens bij de opening
woorden had gesproken; niet vcr=
moedend dat hij het na drie jaar op
nagenoeg dezelfde plaats weer zou
doen. Op l Februari had hij, staande
bij de puinhopen van het Richesbad,
aan de heer Pomper gevraagd: „Wans
neer begint U met de herbouw?"
„Als het aan mij ligt morgen", was
het antwoord. Maar wat de zee in
één nacht afbreekt, kan de mens
slechts moeizaam in maanden op»
bouwen. Spr., was verheugd dat het
-maand zover-was cea

Klompenmaker^hardfielser.
Toen de Tour de France een paar da.'
gen aan 't draaien was, kregen ze
hem eindelijk in de smiezen, 't Was
een bescheiden Hollander. Nee, 't is
geen vergissing. Ergens ter wereld
zijn er in het buitenland wel eens be=
scheiden .Hollanders te vinden. Ach»
teraf bleek, dat die man — Jan Has
ring heettesie — de tour meefietste
uit liefhebberij. Jan Haring was eigen»
lijk klompenmaker van professie,
maar er is in dat vak nagenoeg geen
klap meer te doen. De meeste kloms
pendragende Nederlanders zijn met
een enkele reis naar het buitenland
vertrokken. De lui, die achterblijven
zijn schoolmeesters, andere ambtenas
ren en ministers en die dragen geen
klompen. Op een goeie dag kreeg Jan
Haring gruwelijk de'dood in. Hij had
drie paar klompen geleverd aan een
toneelschool. De kas van die school
was echter uitgeput, zoals Jan duide»
lijk werd. Hij kreeg althans geen bes
taling van de klompen, die er toch
heus netjes uit zagen. Deze ervaring,
tezamen met de slapte in het vak,
noopte Jan Haring tot een opzicns
barende stap: Hij hing z'n gereed»
schap aan de wilgen. Dat heet z o . . . .
ik weet 't zeker. Al komt er in het
hele stuk geen wilg voor, iedereen bsf
grijpt wat je bedoelt als je 't hebt
over iets aan de wilgen hangen.
Jan Haring zette een streep onder
z'n verlopen klompenmakerij in
Chaam, kuste z'n vrouw en kinderen
gedag en kocht een trui, racebroek,
schoenen en een fiets. Toen het zo
ver was, informeerde hij of 't inoges
lijk was de tour „buiten mededinging"
mee te fietsen.
Nou, Kees Pellenaars 'had er eerst
niet veel oren naar. Hij wilde liever
niet verantwoordelijk zijn, zei hij en
als Jan Haring iets overkwam, zou er
mischien een hoop herrie uit voorts
vloeien.
'Eindelijk kwamen ze overeen, dat
Jan 'Haring de tour zou meerijden,
vermomd als journalist. „Kleed je
maar wat armoedig en zeg dat je van
een sportweckblad bent, als ze er
naar vragen!" zei Kees.
Bij de start was er al direct een in*
cidentje. Jan Haring verscheen te
Straatsburg in een
gele trui.
(Weliswaar armoedig en gestopt,
maar toch geel). Nou, dat werkte als
een rooie lap op een koppel stieren.
De hele karavaan kefte als nijdige
honden.
„'Ben je nou helemaal!" zei Pel ven

Alphen (Alphen)
B.M.T. (Den Haag)
H.B.C. (Heemstede)
Hillegom (Hillegom)
Lugdunum (Leiden)
De Postduiven (Loosduinen)
R.K. A.V.V. (Lcidschendnin)
T.Y.B.'B. (Haarlem)
V.I.O.S. (Den Haag)
Wassenaar (Wassenaar)
Wilhelmus (Voorburg)
Zandvoortmeeuwen.

reel te knakken en ze lieten hem links
liggen. Maar dat beviel Haring best,
want hij houdt van de linker kant. En
tóen rezen er moordplannen. Jawel.
.In de bergen werd het ernst. Eens,
toen Jan met een vaart van pl.m. 90
km p. uur een dal in „viel", hadden
de boeven een boomstam over de
weg gelegd, juist na een haarspeld»
bocht. Door krachtig te remmen vóór
de boomstam, kwam Jan met een
fraaie salto achter de boomstam
recht op de weg. Het onthutste pele»
ton dat drie kwartier na Jan het dal
binnen slenterde, zag met lede ogen
dat de duivelse Öllander al weer een
paar vegen lippenstift op z'n wang
had
'
Kees Pellenaars reed in een jeep
achter de meute aan en liet het wit
van z'n ogen zien. ,,Hé, meester", zei
hij dreigend, „ik vind je een flinke
vent.... maar maak je 't niet te gek
met die zoenpartijen?"
Jan Haiing lachte en nam een slok
thee. „Je moet mij vertellen, waarom
al die kerels aan deze afschuwelijke
ronde mee doen!" zei hij vuil. En 'hij
reed weg, alsof er een dolle hond
achter hem zat.
„Grijp hem!" gilden de renners,
maar Jan was als een kogel de steile
berghelling van dinges op gevlogen.
Hij lapte nog een postduif, die op
weg was naar Luik, aan z'n achter»
wiel en toen was er geen houden
meer aan. In de krant van Nimes
stond later dat de truiloze man won»
deren had verricht, dat hij heel de
Tour de France op een nieuw niveau
had gebracht, dat hij een beul, een
locomotief, een briesende leeuw en
een psychopaat was. Jan Haring was
erkentelijk voor de complimenten
maar toch deinsde hij voor zo veel
reputatie terug. In Gap zei hij:
„Basta! Ik nok er mee". Hij had al
zo veel goodwill gekweekt bij de bo
nafide sportsfans, dat hij met een ge»
rust geweten z'n oude vak weer kon
opvatten. iHij opende ccn klompen»
winkeltje in Gap.
En woont daar nu heel bescheiden
met vrouw en kinders.
BARTJE.
•P.S. De tekenaar wilde mij doen gelo»
Ten dat Jan Haring gebruik heeft ge»
maakt van een „handsmotortje", dat
•hij met een handomdraai op z'n band
kon zetten. Dat is niet waar. De te»
kenaar is typisch geen bewonderaar
van sportieve prestaties.

hield zich ervan overtuigd, dat dit bad
een succes was, niet alleen voor de
ondernemer, doch voor de hele Ge»
meente Zandvoort. Met een \\elgc»
mecnd „Lang leve bad Riche" besloot
hij zijn toespraak.
Enkele sprekers voerden daarna het
woord, de heer Visser namens de
Organisatie van Bad» en Zweininrich»
tingen en de heer Armbiust van de
Koninklijke Ned. Z wembon d. De
laatste spreker releveerde o.m. het
feit dat een stoommachine sinds de
vorige dag bezig was geweest om het
water in het bassin op temperatuur
te brengen voor de zwemmers. 'UH
/ag dit als een staaltje van de goede
instelling van de heer Pomper jegens
de zwemmers en de zwcmsport en
hij bood hsm namens de Amsterdams
se Zwémclub „Admiraal de Ruyler"
een pressespapier aan als herinnering
aan deze avond. Mevr. Hennis»Dorre=
boom voerde het woord namens de
Zandvoortse zwemclub „De Zee=
schuimers" en overhandigde de heer
Pomper een versierde zwemhaak voor
zijn bad. Namens het personeel bood
de 'heer S. Koper het Riche bad aan
in de vorm van een taart.
>De heer Pomper verwelkomde de
gasten met de woorden die, naar zijn
neggen, zijn moeder altijd bezigt bij
de komst van visite: „Kijk niet naar
de rommel". Op geestige wij/e hè»
dankte hij allen die hem bij de hen
'bouw van het bad terwille waren «c»
weest.
Daarna werd de vlag gehesen. Ter
opluistering van het feest waren ver»
soheidene attracties aan deze opening
verbonden.
Diversej zwemslagen werden gcde»
monstreerd, waarin o.m. het echtpaar
Schcffer»Senff (Ida Scnff was eens
's werelds beste rugslagzwemster) en
de kanaalzwemmer Jan van Hensber»
gen een werkzaam aandeel hadden.
Een groep kunstzsvemsters, leden
van de zwemclub „Admiraal de
Ruyter" uit Amsterdam lieten daar»
na in het feecriek verlichte bad een
aantal proeven van hun kunnen zien.
Het figuurzwemmen, zowel als de
solo's, alle gezwommen op muziek,
werden door de aanwezigen zeer op
prijs gesteld.
De belangstelling voor de/e her»
opening was bijzonder groot.

Ie ZANDBOUWWEDSTRIJD
Touring Zandvoort
Dinsdag 28 Juli 1953

De eerste zandhouwwcdstrijd die
Touring Zandvoort dit seizoen orga»
mseert, vindt plaats op Dinsdag 28
Juli a.s. in Bad Ternes.
Deelnemen kunnen kinderen in drie
groepen:
Groep A. 8 en 9 jaar. (Witte kaar»
ten).
Groep B. 10, 11 en 12 jaar (Gele
kaarten).
Groep C. 13 t.m. 16 jaar. (Grij/c
kaarten).
Deelnemers kunnen zich vanaf hè»
den tot Maandag 27 Juli (12 u.) op»
geven bij het kantoor van Touring
Zandvoort.
De wedstrijd begint Dinsdag 28 Juli
om 8.30 uur des morgens en om 12
uur beoordeelt de jury het werk,
waarna om l uur de prijsuitreiking
plaatsvindt. Voor elke klasse zijn 3
prijzen beschikbaar, in de -vorm van
waardebonnen waarvoor bij Zand'
voortse winkeliers iets gekocht kan
worden.

FAMILIEBERICHTEN
DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van be*
langstelling die wij ter gelegenheid
van ons huwelijk mochten ondervin*
den.
Leo en Willy Bluijs.
HULP i.d. HUISHOUDING
Zandvoort, 21 Juli 1953
gevr. v. 8.30*1 uur voor de
Zeestraat 46
maand Augustus. Br. onder
O. 12 Adv. Bur. Rouma &
Co, Herengr. 226 A'dam.

Sport
HONKBAL
iKennemerland 2*Zandv.m, l 5*2.
Zandv.m. 2*D.S.B. 2
28*10
Het 2e zette de ovenvinningcnrceks
voort door de leiders D.S.B. 2 een
zware nederlaag toe te brengen.
De stand in deze afdeling is:
gesp. gew. gel. verl. pnt
iH.C.K. 3
9 7 O 2 14
'D S.B. 2
8 6 O 2 12
T.H.B. 2
S 6 O 2 12
Zandv.m. 2 ' 8 3 1 4
7
R.C.H. 5
8 3 0 5 6
Rooswijk 4
8 2 1 5 5
E.H.S. 3
7 0 0 7 0
Programma voor deze week:
Zaterdag 25 Juli:
S.C. Haarlem 3*Zandv.m. l 4 uur
Zoridag 26 uli:
Zandv.m J. 2*E.«.S. 3
10 uur
DUIVENSPORT
Postduivenverenigmg „Pleines" hield
Zondag 19 Juli j.T. een wedvluchtvan
Vilvoorde, afstand 161 km. Om 9.20
uur gelost arriveerde de eerste duif
om 11.41.29 uur.
C. Koper l, 27, 39; J. de Leeuw 2,
4, 20; G. Driehuizen 3, 11, 55; A.
Dorsman 5, 9, 12, 15, 16, 29, 54; H.
Lansdorp 6, 30; M. Buijs 7; C. Drie*
•huizen 8, 26; IJ. 't Hert 10, 13, 19; B.
Luccassen 14, 18, 32; P. Peters 17;
V. C. de JYLunck 21, 28, 31, 45; H.
Vleeshouwers 22, 35; J. Sehrader 23,
41; A. Paap 24, 48, 52; A. J. Spolders
25, 47, 49, 51; W. G. Koning 33; C.
Keur 34, 36, 42, 43, 46; C. K. Draijer
37, 38, 40; H. Bartens 44, 50, 53.
Ook werd er nog een wedvlucht
gehouden van Bordeaux, afstand 918
km. Zaterdag om 13 uur_ gelost arri*
veerde de eerste duif Zondag om
10.23.36 uur.
H. Lansdorp l, 3, 4; H. Bartens 2;
C. K. Draijer 5, 7; A. J. Spolders 6.
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Met de A.V.R.O.
naar Tirol
Een vleugje jodel bij de Vijver
Zaterdagavond 18 Juli traden in het
Vijverpark de Tiroler Holzhacker*
bub'n van de AVRO op met hun be=
kende show*orkest, de Wama's, de
komiek Rob Milton, Gerda Ziller het
bekende zestienjarige zangeresje en
diverse andere solisten.
Er was voor deze uitvoering veel
belangstelling, om precies te zijn wa*
ren er, buiten de genodigden, 1084
bezoekers. Ook burgemeester H. M,
van Fenema woonde een gedeelte van
de avond bij..
Al dadelijk na de aanvang van het
programma maakte zich een ware
bruiloftsstemming van de aanwezigen
meester en naarmate de avond vor=
derde, groeide deze stemming on=
danks de frisse wind die, wedijverend
met het orkest, steeds harder ging
blazen.
Zeer aardig was 'het Tiroler dansje.
En het optreden van de zingende zus=
jes, Edel en Weis (de Wama's) met
rode strikjes in hun haarvlechten was
een prachtvertoning.
De dirigeerwedstrijd voor dames
(drie gegadigden) viel bijzonder in de
smaak, temeer daar het orkest zich
stipt aan de dirigente hield. Een aar*
dige AVROïlepel was de beloning
voor deze dappere vrouwen.
On'ze vroegere plaatsgenoot Frans
du Mee verzorgde de conference en
waarschijnlijk hadden de zeelucht en
'het zien van vele oude bekenden een
gunstige invloed op hem, want Frans
was deze avond bijzonder op dreef,
wat niet weinig tot het verhogen der
Feestvreugde bijdroeg.
Naar de exploitant, de heer Paap,
ons mededeelde, staat het nu reeds
vast, dat dit optreden, dat een groot
succes werd, zal worden herhaald op
Zaterdag 8 Augustus a.s.
G.H.

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 21 Juli 7 en 9.15 uur: film
„Les Belles de Nuit".
Woensdag 22 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
Donderdag 23 Juli 7 en 9.15 uur: idem.
Donderdagmiddag 23 Juli 230 uur:
Kindertoneel: „Sneeuwwitje en de
zeven dwergen".
V.a. Vrijdag 17 t.m. Woensdag 22 Juli
2.30 uur: film „Lied van het Zuiden".
Andere attracties en
nuttigheden
Hedenavond van 1120:12 uur: Radio»
uitzending vanuit Casablanca. iMa*
ria Zamora en 't Ensemble Jo Bos.
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouchê met zang van
Gerty Brant. De komende week:
Virginia Somers, her songs, her
piano; Eveline & Helmuth, acroba*
tic poems; Carmen Katani, Spaanse
danseres.

'l '

Gezin met l baby zoekt
WOONRUIMTE voor de
wintermaanden. Brieven m.
prijsopg, onder no. 5601 bur.
Zandv. Courant.
Te koop:
beklede STRANDKAR met
kap. Hogeweg 29a, 's^ avonds
tussen 7 en 9 uur.
Pracht gr. v. WASTAFEL
aangeb. Kostverlorenstr. 56
hoven, na 6 uur.
Te koop een BOX.
Parallelweg 13 a.
Te koop gevr. AUTOPED
op luchtbanden. De Rooy,
Hogeweg 74.
Te koop 2 CARAVANS.
Te bevr. Molenaar, Caravan*
kamp „de Putstraat", tele*
foon 2203.

Hedenavond
van 11.20-12 uur

VOLKSWAGEN

cte VA.O.UW

't GING NIET DOOR.
Ondanks het slechte weer en de
koude wind, waar wij deze zomer,
vooral langs de kust op onthaald wor*
den, zijn er toch nog aardig wat bad'
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
gasten in 'Zandvoort.
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
Je ziet allerlei vreemde autonum*
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
mers op auto's en bussen en hoort
heel wat buitenlandse taaltjes en bin*
nenlandse accentjes.
Zo kwam er dezer dagen. een strui*
se blondine, van patoweg achttien len*
tes, een van de vele manufacturen*
Dir. Gebr. Koper
winkels binnengestapt en met alebei
je ogen dicht, kon je onmiddellijk
zien dat ze uit het hoge Noorden
stamde.
DONDERDAGMIDDAG 23 JULI, 2.30 UUR
Ze wilde — o zalig optimisme met
dit p ---- weer — een strandpakje ko*
Het Rotterdams Kindexioneel komt met zijn
pen en toen ze haar keuze gemaakt
had en het gevalletje keurig ingepakt
Jubileunvvoorstelling!
voor haar op de toonbank lag, vroeg
de win'kelier met een honigzoet ge*
800 keer werd in Nederland opgevoerd het sPrachtigc Sprookje
zicht:
„U komt zeker uit Groningen, hé?"
Het kind blij verrast, dat iemand haar
zomaar zonder blikken of blozen ge*
identificeerd had, vroeg nog ten over*
vloede:
„En waerom dacht u dat?"
„Nou, dat zie je toch onmiddellijk,
je bent zo lang, je lijkt de Martini*
(Slechts l voorstelling)
toren zelf wel".
Even een peinzende blik over haar
Entreeprijzen ƒ 0,50, ƒ 0,75. ƒ l,- en ƒ 1,25. Voorverkoop Woensdag 22
frisse snuit, toen werden haar blauwe
en Donderdag 23 Juli van 10—12 uur. (Telefonisch onder no. 2550).
ogen don'ker van boosheid en met een
resoluut gebaar stak ze haar beursjc
weer in de zak van haar sweater.
„Dat vind ik nou heel niet aerdig
Inkoop goud, zilver en
van u hoor. Kenst dat pakkie ook wel
juwelen (ook tandengoud) TWEE MAAL PER WEEK holden.
Ik vertel u toch ook niet,
Fa. Heekman
brengt de
das't sukse flapor'n 'hest."
Gr. Houtstr. 164, Haarlem
Zandvoortse Courant
GELSKE DE NES.
Event. aan huis te ontbie* U al het plaatselijk nieuws!
den. Tel. 12410. Lid van de
Ned. Juwelenbeurs.
Off. Dealer

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V.

Theater „Mottopole*

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen

R A D l O uitzending
anuit CASA BLANCA

MELKERIJ

MARIEN BOSCH

te Zandvoort
Heel 'fc gezin heeft
belangstelling
voor de

Een veelzijdig programma
gepresenteerd door

ZANDVOORTSE
COURANT

MARIA ZAMORA
en het

Ensemble JO BOS
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de
Radio*uitzending bij te wonen

Profiteert van de
publiciteitswaarde
die daarin gelegen
Is
De clichédienst
staat mede tot uw
beschikking.
*
Vraagt inzage -van
de uitgebreide
collectie.

Eerste negental van Zandvoortmeeuwen
verloor belangrijke wedstrijd
Het eerste negental ';van Zandvoort*
meeuwen verloor Zaterdag in Bloe*
mendaal de zeer belangrijke honkbal*
wedstrijd tegen Kennemerland 2 na
een sportieve strijd. 'Hoewel de Zand*
voorters in hun afdeling nog de lei*
ding hebben, staat Kennemerland er
— met twee wedstrijden minder ge*
speeld — beter voor. Ook Haarlem
maakt nog een goede kans.

de plaat en 'het was dan ook niet te
verwonderen dat de 'Zandvoortse
spelers betrekkelijk weinig op de
honken kwamen. En wanneer zulks
gebeurde, dan bleek het „stelen" van
het tweede honk vaak onoverkome»
lijke moeilijkheden op te leveren door
dat de achtervanger van de tegenpar*
tij uitstekend en snel aangooide Npp
dit honk. Dit in -tegenstelling tot zijn
Zandvoortse collega, die veelal „te
kort" was.
In de laatste innings trachtte
Zandvoortmeeuwen — dat weer iets
meer vat kreeg op de K'land werper
— met hard slaan het evenwicht te
herstellen. Maar enkele zeer verre
slagen werden door de verrevelders
onschadelijk gemaakt, terwijl men op*
vallend veel vlak naast het eerste
honk sloeg, waardoor een nul al een
feit was voordat men zich halverwege
de eerste loop 'bevond.
Het gelukte de Zandvoorters dan
ook niet deze geanimeerde wedstrijd
een gunstiger wending te geven.
De belangstelling voor deze wed*
strijd was weliswaar niet enorm,
doch wel levendig.
De stand in de kopgroep is nu:
• gesp. gew. verl. pnt
Zandv.mecuwen
9 7 2 14
Kennemerland 2
7 6 l 12
Haarlem 3
8 6 2 12

Zandvoortmeeuwen dat Zaterdag»
middag direct aan slag kwam, begon
veelbelovend met een stootslag van
Keesman.
In dezelfde inning nam Zandvoort*
meeuwen nog een voorsprong van
1*0. Weliswaar maakte Kennemerland
gelijk, maar op een fraaie slag van
v. d- Moolen liepen de Meeuwen tot
2*1 uit. In de gelijkmakende inning
kwam K'land echter \veer bij. Aller*
lei onnauwkeurigheden begonnen zich
te wreken in de derde inning. Het
onzuiver aangooien, kostte Zand*
voortmeeuwen om te beginnen een
punt (2*3). Werper C. Paap, hoewel
zeer serieus spelend, bood de slag*
ploeg van Kenneanerland echter
teveel kansen met zijn vrij zachte
worpen, waaraan bovendien de zo
gewenste variatae ontbreekt.
Een knallende tweehonkslag sticht*
te verwarring in het Zandvoort=veld
en voor afdoende tegenmaatregelen
waren genomen was de stand 5*2 ge*
worden. Hierbij bleef het doordat de
Meeuwen in het veld de zaken ver*
der wel bevredigend aanpakten. Er
werden enkele fraaie vangen gemaakt
door korte stop Keesman en de verre
velders Bakker en iWeber.
Het vrijwel feilloze punt in het veld
van Zandvoortmeeuwen lag echter op 2000
'het eerste honk waar Laane met 2403
groot gemak de vaak onzuivere aan* 3043,
gooien van zijn clubmakkers verwerk* 2140
te om er de ene na de andere loper 2345
mee uit te schakelen. Deze speler 2499
heeft de schijn enigszins tegen zich 2262
door zijn „show", maar speelde on*
dertussen, speciaal in het veld, een
2887
uitstekende partij.
In het verder verloop van de wed*
strijd trachtte Zandvoortmeeuwen
2560
zijn achterstand in te lopen.
De werper van Kennemerland ech*
ter bleek na een zwak begin een aan* 2135
tal werpwijzen op zijn repertoire te
hebben waar de Zandvoortse slag* 2424
mensen niet zelden het slachtoffer
2975
van werden.
ƒ
Misleidende „slow*ballen" werden
afgewisseld door harde schuivers over 2254

Schoolkastiewedstrijden

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie

Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
rGem. Geneesheer, Julianaweg la
'informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „HoUandia",
fynstrfikerft J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30 a
Taxi dag1 en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"

Oraïijfestraat en. Stationsplein
Joh. Sfttsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat .47.
WUnhandel Lefferts, Zeestr. 44

Evenals voorafgaande jaren werden
ook dit jaar tot besluit van 't school*
jaar de traditionele kastiewedstrijden
gehouden voor ploegen van de Ma*
riaschool, Wilhelminaschool, Karel
(ook Bulgaarse)
Doormanschool en 'Hannie Schaft*
Heerlijk, verfrissend en last not least school. De ploegen van 12 werden
gezond
samengesteld uit de leerlingen van
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 de hoogste klassen. Met groot en*
thousiasme werd des morgens door
de jongens gespeeld en het onderling
Zsepost
krac'htverschil was zeer gering. Voor*
Met de volgende schepen kan zee* al in de finale tussen de Mariaschool
post worden verzonden. De data, en Hannie Schaftschool werd vaak
waarop de correspondentie uiterlijk verbluffend goed spel te zien gege*
ter post moet zijn bezorgd', staan, ven. Echter de slagtechniek mag nog
tussen haakjes, achter de naam van wel verbeterd worden!
het schip vermeld:
Ie wedstrijd:
Ned. Antillen: m.s. „Norinda"
Hannie Schaftschool 6 punten.
(25 Juli)
Karel Doormanschool 5 punten.
Zuid Amerika: s.s. „17de Octubre"
(25 Juli) 2e wedstrijd:
Australië: via Engeland (25 Juli)
Mariaschool 14 punten.
Nw. Zeeland: via j'Engeland ('25 Juli).
Wilhelminaschool 5 punten.
Finale:
Er leden er heel wat in
H. Schaftschool 8 punten. Loop*
punten: R. Draijer l, K. Kerkman l,
Zandvoort zonder rijbewijs
D. Vos 1. Vangpunten: K. Kerk*
man 2, Hans Rijven l, D. Vos 2.
Vrijdag reed een auto in de School*
straat nogal onfortuinlijk tegen een
Mariaschool 7 punten. Looppunten:
lichtmast. De bestuurder bleek niet
N. Dekker 2. Vangpunten: R. Ben*
in het bezit van een rijbewijs. De
jamins l, Vleeshouwers l, P. V.
auto was van een Zandvoortse gara*
Kessel 2, ter Wolde 1.
gehouder gehuurd. De aanzienlijke
schade werd vergoed. Een oXjarige Persoonlijke beste prestatie van loop*
jongen, die eveneens in de auto zat, punten en vangpunten van alle scho*
moest wegens de opgelopen verwon* len: Jan Kiewit van de Mariaschool
dingen onder
doktersbehandeling met 5 punten.
Van de jongensploegen werd -dus
worden gesteld.
de Hannie Schaftschool kampioen
—o—
Zaterdag reed een motorbestuurder 1953 en de ploeg bestond uit: Karel
in de Dr Gerkestraat tegen een wiel* 'Heridrikse, R. Draijer, Wim de la
rijder. Wel schade maar geen per* Court, Cor v. Koningsbruggen, Bob
soonlijke zware ongevallen. De motor Drommel, Hans Seyffert, Kees Kerk*
rijder bleek ook al niet in het bezit man, Koos Reurts, Hans Rijven, Kees
Kop, Donald Vos, Rob Visser.
van een rijbewijs.t

YOGHURT

Ook een motorrijder in de Halte*
straat werd Zaterdag aangehouden.
iHij was onlangs verbaliseerd voor 't
rijden zonder rijbewijs. Ook nu had
hij een dergelijk papier niet in zijn
bezit. De motor werd in beslag ge*
nomen.
!

'Des middags speelden de meisjes*
ploegen en evenals bij de jongens was
ook de eindstrijd zeer spannend. Met
slechts l punt verschil wisten de
meisjes van de Karel Doormanschool
het kampioenschap te behalen. Hier*
onder de uitslagen:

Tenslotte troffen twee agenten in de Ie wedstrijd:
iHannie Schaftschool 14 punten.
Zeestraat een auto aan waarmee door
Karel Doormanschool 15 punten.
een Haarlemmer {alweer zonder rij*
'bewijs) was gereden. De remmen van
2e
wedstrijd:
de wagen waren slecht en het stop*
Mariaschool 25 punten.
licht functionneerde ook niet. De be*
Wilhelminaschool 5 punten.
stuurder werd voor een nader onder*
zoek naar het bureau overgebracht.
x
Daar bleek dat dezelfde auto even Finale:
Karel Doormanschool 7 punten.
te voren door tw,ee andere agenten
Looppunten: T. Allebes l, W. Die*
was aangehouden.; Dit keer bestuurd
pendaal 1. Vangpunten: M. Koper
door een andere Haarlemmer, die
l, B. Koper 2, Els v. Bork l, W.
evenmin een rijbewijs had. Deze was
Diependaal 1.
reeds naar het 'bureau gebracht. Uit
het verdere onderzoek bleek dat bei*
Mariaschool 6 punten.
de personen van de eigenaar van de
Looppunten: H. Lawa l, G. Lawa
wagen toestemming hadden gekregen
l, A. Stokman 1. Vangpunten: N.
om te rijden. In de vroege morgen
Smits I, M. v. d. Belt l, V. Haars*
zijn de heren heen gezonden.
ma 1.

Gemengde berichten
Donderdag reed — waarschijnlijk
door een onoplettendheid — de be*
stuurder van een personenwagen te*
gen een verkeerspaal in de Brede*
rodestraat. De wagen werd zwaar be*
schadigd, de paal trouwens ook.
—o—
"Vlrijdag beschadigde teen personen»
auto bij het parkeren, in een file een
andere wagen.
-o—
Zondagavond deden een inwoner van
Heemstede en een Amsterdamse da*
me aangifte bij de politie dat zij da*
nig door een hond op de Hogeweg
werden gebeten. Zij moesten zich on*
der 'doktersbehandeling stellen. De
eigenares van de hond zegde toe de
rekening te betalen en de hond ver*
der vast te houden.

De beste persoonlijke prestatie van
loop en vangpunten van alle scholen:
Annie Stokman van de Mariaschool
7 punten.
De kampioensploeg van de Karel
Doormanschool bestond uit de navol*
gende meisjes:
Maartje Koper, Petra Drommel,
'Carla Cosse, Ton Alle-bes, Wil van
Doorn, Beb Koper, An Weber, Els
v. lBork, Wieke Diependaal, Erna
Pellerin, Henny Megreis, Kitty Cosse.
Een Zandvoortse jongen reed met
een fiets, die niet bepaald aan de
voorschriften voldeed, met vrije grote
snelheid in 'de Bakkerstraat. In de
Kerkstraat naderde een auto waar*
mee hij in botsing kwam. De fiets
werd in beslag genomen.

54e Jaargang no. 57 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Redactie: E. Leef lang
Achterweg l

Opgericht 1900 ,

VRIJDAG 24 JULI 1953

ZANDYOORTSE COUR

Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Oud-wethouder van
Kruiningen werd te Zandvoort
ter aarde besteld

aan onze lezers
Onbegrijpelijke

misslag van „De Hanze"

Het zal onze lezers wellicht zijn op*
gevallen, dat ons blad over de Bra»
derie, georganiseerd door de R.K.
Handelsvereniging „De Hanze" in het
Patronaatsgebouw, geen berichten
vooraf en evenmin een voorbeschou»
wing zijn verschenen.
•De Zandvoortse Courant, die zich
zoveel mogelijk op alle gebeurtenis»
sen .in Zandvoori richt, had van de
plannen voor deze Braderie zeer ze*
ker meld'ing wensen te maken, om»
dat dit initiatief van de Midden»
stand zeker de 'belangstelling ver»
dient.
Wij begrijpen dan ook, dat wij
onze lezers een verklaring schuldig
zijn. Een verklaring, waarvan wij
overigens zouden willen, dat wij hem
niet hadden behoeven te geven, doch
die wij onder de gegeven omstandig»
heden wel noodzakelijk achten.
De reden n.l. dat ons blad -vooraf
niets over deze Braderie publiceerde
is: dat de Zandvoortse Courant doel:
bewust geheel buiten deze aange/e»
genheid gelaten is, op grond van
overwegingen die, zoals men zal zien,
ie denken geven.
„De 'Hanze" heeft aan onze Re»
dactie geen enkel bericht, geen en»
kele aankondiging, geen enkele uit»
nodiging doen toekomen. (Deze wer»
den 'slechts verstrekt aan het andere
plaatselijk iblad).
Daar deze" gang van zaken ons
uitermate -heeft bevreemd, hebben wij
ons gewend tot de voorzitter van
„De Hanze", de heer C. Slegers en
tegenover hem hebben wij van onze
verbazing blijk gegeven.

plaatsgevonden, hebben ons intussen
— en we veronderstellen dat het ve»
Icn met ons zo zal vergaan — aan
het denken gezet.
Wij 'hebben ons afgevraagd, hoe de
betreffende R.K. winkeliers — wier
namen ons dus niet bekend zijn erover zouden denken wanneer het
niet:R.K.publiek — een groot deel
van onze lezers b.v. — bij het kopen
van artikelen het Katholiek:zijn van
de winkelier als maatstaf voor de
klandizie zou nemen.
Wij zijn ervan overtuigd dat vele
niet*Katholieken bij deze winkeliers
kopen en dat is ook zeer normaal.
En wij geloven eveneens . dat deze
RjK. zakenmensen ernstig zouden
protesteren — en terecht — wanneer
andersdenkenden hun levensovertui»
ging 'in het geding gingen brengen bij
zuiver zakelijke aangelegenheden.Maar omgekeerd hebben dus ver»
schillende R.K. winkeliers bij een
zuiver zakelijke aangelegenheid als
deze Braderie een dergelijke houding
jegens ons blad wel aangenomen.

Eén van de voornaamste medewer»
kers van ons blad is een rechtgeaard
Rooms»Katholiek en komt daar niet
zelden openlijk voor uit. Welk blad,
dat persé een controverse jegens de
R.K. Zandvoortse bevolking zou
wensen, zou met een dergelijke me»
dewerker, die inmiddels al jarenlang
in de Zandvoortse Courant schrijft,
kunnen samenwerken?
Schrijver dezes, die verbonden is
aan een van de Nederlandse letter»
kundige tijdschriften en niet zelden
boefken van R.K. schrijvers ter be»
De heer Slegers deelde ons nu op oordeling krijgt, vraagt zich af wat
onze vragen mede, dat verschil» de reactie van R.K. zijde zou zijn,
lende deelnemers aan de Braderie, wanneer hij bij voorbaat al begon te
óp grond van een controverse die schrijven met een onverdraagzaam»
in vroeger jaren zou 'hebben be» heid jegens het R.Katholicisme als
staan tussen 'de onafhankelijke uitgangspunt.
„
.
Zandvo"oïtsë"~''Côurant ' en'* 'het
De Zandvoortse Courant is een on»
Rooms»KathoIicisme, erop hadden- afhankelijk blad. Haar medewerkers
gestaan dat ons blad buiten, de willen "werken zonder vooroordelen
publicaties over de Braderie ' zou tegen welke groepering ook.
blijven.
,
Dit is thans het geval, en was het
vroeger ook. Dat de Zandvoortse
- De heer Slegers zeide verder Courant, als " onafhankelijk blad,
woordelijk, dat dit een soort ulti» sommige specifiek Katholieke opvat»
matum was geweest. M.a.w. deze tingen niet deelt, is en was vanzelf»
R.K. winkeliers, waarvan hij de sprekend. Maar antisKatholiek was en
namen uiteraard niet kon noe» is de Zandvoortse Courant nimmer.
men, stelden hun deelname aan Er is dus nooit aanleiding geweest
de Braderie min of meer afhanke» om ons blad te behandelen zoals nu
lijk van het al of niet publiceren gebeurd is.
in de Zandvoortse Courant.
iHet feit dat de Zandvoortse Cou*
De voorzitter van „De Hanze" rant vele Katholieke afoonné's telt,
voegde hier onmiddellijk aan toe, bewijst ten overvloede dat van een
dat hij het met de houding van_ dergelijke anti»katholieke instelling
deze zakenlieden persoonlijk niet van ons blad geen sprake was en is.
eens was geweest.
De Zandvoortse Courant acht het
•Hij had hier in vergaderingen dan ook beschamend — en wij
van de iHanze»leden dan ook weten dat velen dit met ons zullen
uiting aan gegeven, doch in laat» doen — dat een dergelijke houding
ste instantie had hij zich bij de als hierboven werd omschreven, bij
eisen moeten neerleggen, omdat het uitwerken van de plannen van
het toch ook noodzakelijk was De Hanze, uiteindelijk doorslag:
dat de stands in het Patronaats» gevend is geweest.
gebouw aan de man kwamen.
hebben deze zaak met ppzet in
De heer Slegers was zelf van zoWijrustig
mogelijke bewoordingen
mening, dat de twee plaatselijke uiteen willen zetten om de kwestie
bladen beide hadden moeten wor» niet onnodig te verscherpen.
den gekend in deze 'Braderie»
Wij hopen dat iets dergelijks niet
plannen en zegde ons toe deze meer zal voorkomen, omdat het de
kwestie in de eerstvolgende ver» verhoudingen in onze gemeente op
gadering van „De Hanze" nog» wel heel ongezonde wijze vertroebelt.
maals ter sprake te brengen. Hij
De Zandvoortse Courant heeft de
geloofde wel, dat de Hanze»leden „rancune*maatregel" van de R.K.»
in het algemeen zijn standpunt winkeliers, die verantwoordelijk zijn
zo'uden gaan delen en dat bij een voor deze gang van zaken, niet met
volgende gelegenheid anders zou een rancune van haar kant willen be»
worden gehandeld; d.w.z. dat de antwoorden.
uitsluiting van de Zandvoortse
Ofschoon zij niet was uitgenodigd,
Courant, hetgeen hijzelf een ,,ran» heeft zij de opening van de Braderie
cune*maatregel" noemde, achter» bijgewoond en een verslag doen ma»
wege zou blijven. Overigens dacht ken van dit initiatief van „De Han»
•hij wel, dat verschillende leden ze", dat de lezer eveneens in dit blad
zich tegen samenwerking mét de aantreft. Een initiatief dat, zoals ge*
Zandvoortse 'Courant zouden blij» zegd, ook'-zeker de aandacht verdient.
ven verzetten.
Nogmaals, deze gang van zaken is
wel zeer betreurenswaardig.
Een
Hetgeen de heer Slegers ons mede» lichtpunt is wellicht, dat — gelukkig
deelde — en wij respecteren hier zijn — niet alle R.K. winkeliers het eens
openhartigheid, waarvoor wij 'hem zijn met het gebeurde, zoals o.m. al
gaarne onzo erkentelijkheid betuigen bleek uit de bewoordingen van
- heeft ons meer geschokt dan totvoorzitter Slegers.
Het is wel teleurstellend dat deze
verontwaardiging gebracht.
Deze Braderie was een zakelijke een en ander niet heeft weten1 te ver»
onderneming en -de bedoeling was hinderen en dat „De 'Hanze' als ge»
uiteraard om de belangstelling van heel deze gang van zaken heeft ge»
Red.
het, gehele Zandvoortse publiek voor tolereerd.
deze gebeurtenis te trekken. Vanzelf»
sprekend is het dan niet alleen on»
logisch, maar tevens — het spijt ons B U R G E R L I J K E S T A N D
dit woord te moeten gebruiken — on»
17—23 Juli 1953
'kies om een blad, dat door practisch Geboren: Cornelia, dochter van J. de
heel Zandvoort en door alle lagen
Jong en D. Koper; Anton Peter
en groeperingen van de bevolking ge*
Michaël, zoon van 'M. B. P. van
lezen wordt, op een dergelijke de»
den Berg en M. W. Daniels.
monstratieve wijze te negeren.
Ondertrouwd: L. Gruotcndorst en
Niet alleen voor dit blad zelf, maar
W. J. van de Beek; .P. 'H. Kaars
tevens voor de lezers van dit blad
Sijpesteijn en iH. Eckhardt; J. Elf»
op" wier belangstelling en
koop»
fers en A. Pryjmak; J. Boschma en
kracht de organisatoren van deze
A. T. E. Koomen.
Braderie tenslotte wél rekenen.
Getrouwd: W. J. Gude en M. Drost.
De -gronden waarop het passeren Overleden: B. P. Burkunk, oud 68 j.,
«van de 'Zandvoortse Courant 'heeft
echtgenoot van M. Kraaijenoord.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,-. Buitenland f 1,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort
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f Fe t verloop van de
wapenstilstandsbet
sprekingen in Korea
wordt telkens op wel
heel grillige wijze ons
derbroken door de
onberekenbare hande:
tingen van de Zuid:Koreaanse presi:
dent, Syngman Rhee.
Na de hele besprekingen op losse
schroeven Ie hebben gezet door de
gevangenkampen — waarin Noorde:
lijken — te openen, heeft Rhee ook
verder niet opgehouden de toenade:
ring tussen de Communisten en Ame:
rikanen Ie saboteren.
De Amerikanen die hun lastige
wapenbroeder weer net met veel in:
spanning en lact hadden gewonnen
voor het bestand, zijn nu opnieuw
opgeschrikt door Rhee's verklaring
WATERGETIJDEN
dat hij de de afspraak met hen als
HW L W HW LW
Strand verbroken
Deze laatste
Juli
berijdbaar sprong is tebeschouwt.
meer pijnlijk omdat in:
26
3.01 10.00 15.31 22.30 7.00»13.30 siders er ongeveer van overtuigd zijn,
27
3.47 10.30 16.18 23.30 7.30*14.- dat het accoord tussen de Noordelij'
28
4.32 11.30 17.01 24.- 8.30*15.- ken en de U.N.O.:vertegenwoordi:
29
5.15 12.— 17.44 -.30 9.30*15.30 gers een kwestie van een zeer korte
30
5.58 13.— 18.27 1.30 10.00*16.30 tijd is geworden.
31
6.42 13.30 19.08 2.- 10.30=17.Wanneer de Zuid:Koreanen de mi:
lAug.7.27 14.30 19.54 3.- 11.30*18- litaire actie ondanks een getekend
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn accoord voortzetten, dan is het waar:
Dinsdagmiddag werd op de Algeme»
ne Begraafplaats te 'Zandvoort ter
aarde besteld de heer 'B. P. Burkunk,
oud=wethouder van Kruiningen.
De heer Burkunk moest na de
rampnacht evacueren en nam in Juli
zijn intrek bij familie te Zandvoort.
De overledene was- in zijn voormalige
woonplaats een zeer bekende figuur
en was vele jaren lid van de Krui»
ningse gemeenteraad voor de P.v.cl.
A. Tevens was hij vice»voorzitter van
de Nederlandse Invalidenbond.
Vertgenwoordigers van het Krui»
ningse, zowel als 't Zandvoortse ge»
meentebestuur, alsmede vele belang»
stellenden waren, bij de begrafenis
aanwezig.

EEN DUITS JOURNALIST OVER ZANDVOORT
De voorzitter van het Rijns:West=
faalse
journalistenverbond,
A.
Olligs, bracht dit jaar zijn va;
cantie door in Zandvoort. Off
schoon wij het niet geheel eens
zijn o.i. te simplistische beoorde?
ling van de huidige houding der
Nederlanders in het algemeen je*
gens de Duitsers, willen wij niet
nalaten enige ruimte af te staan
voor zijn bevindingen in onze
badplaats en de vriendelijke be=
woordingen waarin hij zich uit:
drukt.
Sinds de laatste keer dat ik in Zand»
voort -was, zijn 28 jaar voorbijgegaan.
Het was in die tijd dat de Duitsers,
toen zij na de eerste wereldoorlog
weer op vacantie gingen, graag hun
tenten in Zandvoort opsloegen.
Intussen heeft ook de tweede wc=
reldoorlog vanuit Duitsland tot in
Nederland, het land van de vrede,
de rust en de gastvrijheid, zijn don»
kere sporen getrokken, sporen die
heden ten dage nog niet geheel zijn
uitgewist.
Door de verwoestingen in Rotter»
dam, in de grensgebieden en helaas
ook in de mooie badplaats Zarid»
voort heeft (Holland een verandering
van innerlijke structuur doorgemaakt;
de mensen nebben echter hun van»
ouds bekende gastvrijheid snel terug»
gevonden. Holland heeft als geen
tweede land dat in de oorlog werd
betrokken, de gerechte 'haat jegens
zijn vroegere vijand in Christelijke
liefde doen veranderen.
In Zandvoort waait op vele plaat*
sen naast de vlaggen van andere be»
vriende landen ook de wimpel van
de Duitse Bondsrepubliek. De Duit*
sers die Zandvoort bezoeken wor»
den aangenaam getroffen door dat
men bijna in alle zaken, restaurants
en hotels Duits spreekt. Zo is het
contact met de ingezetenen snel tot
stand te brengen.
(Het strand van Zandvoort behoort
tot de grootste mooiste badgelegen*
heden van het Europese vasteland.
De wild schuimende Noordzee met
zijn eb* en vloedverschijnselen, met
zijn wisselende weersgesteldheden,
zorgt wel dat er nooit sjprake is van
eentonigheid, zodat iedere gast „aan

Fraai geslaagd
Onze plaatsgenote Willy van der
Mije slaagde te Amsterdam voor het
Middenstandsdiploma. Zij behaalde
twee tienen en vier negens voor de
zes vakken. Van de 100 candidaten
aan wie de diploma's uitgereikt wer»
den, slaagde mej. v.d. Mije als eerste.

Evangelisatie- bij eenkomsten
'De laatste jaren verscheen in ons
dorp in het hoogseizoen een tent van
Youth for Christ voor Jeugdevangeli»
satie. Deze tent komt dit jaar niet
naar Zandvoort, maar in de plaats
daarvan hopen sprekers van verschil»
lende Protestantse kerken het woord
te voeren in een tent van de Ned.
Evangelisatie Auto* en Tentzending.
Deze tent komt te staan op de be»
kende plaats aan het boveneinde van
de Kerkstraat.
Vanaf 28 Juli t.m. 9 Augustus is
er dagelijks 's middags een kindersa»
menkomst en 's avonds een bijeen»
komst voor ouderen. Allen zijn har»
tclijk welkom.

zijn trekken komt", al naar gelang
hij van een rustige of woelige zee.
windstilte of storm houdt.
De pas sedert een jaar gereedgeko»
men uitzichttoren met moderne lift,
gunt zijn bezoekers een prachtige
blik over zee, de duinen tot Haarlem,
Heemstede en IJmuiden.
Het sedert enige weken voltooide
Hotel Bouwes mag er aanspraak op
maken het meest moderne en com»
fortabele strandhotel van Europa te
zijn.
Door de korte reis die er nodig is
om-van het--Rijnland,_en WcstfjjJfin
naar zee - te komen, zal Zan'dvoort
spoedig een nog betere reputatie ge*
nieten in deze streken, dan het vroe*
ger en tot nu toe het geval geweest
is.
Langs deze weg zou ik graag de
inwoners van Zandvoort hartelijk
dank zeggen voor de heerlijke weken
die ik hier heb doorgebracht.

schijnlijk
dat
de
wapenstilstand
slechts op papier zal kunnen bestaan,
maar niet in hel verwoeste Koreaan:
se land zelf.
Zich distantieren van Rhee, kun*
nen de Amerikanen niet gemakkelijk
en weggaan nog minder, daar het po*
litieke prestige van de V.S. noch de
nog altijd
dreigende
Noordelijke
macht dit toeslaan.
Enige tijd geleden werd een Zuid:
Koreaans minister die te kennen had
gegeven vóór het bestand te zijn, af:
geranseld. Toch zal de oplossing voor
~de pijnlijke situatie tussen de Zuid:
Koreanen en de U.N.O. wellicht van
dergelijke figuren in de regering en
hei parlement verwacht moeten wor:
den. De vraag is alleen in hoeverre
zij invloedrijk genoeg kunnen zijn
of worden om Rhee's heen en weer
slingerende politiek het hoofd te
bieden. Tot nu toe is die invloed nog
te gering. De complicaties in Korea
doen vrezen voor een hernieuwde,
onoverzichtelijk lange periode van
onbesliste strijd. Tenzij Rhee op het
allerlaatst alsnog zijn chantage ven
wisselt voor een definitieve berusting
in een wapenstilstand. Er is voor het
bestand in Korea tot nu toe slecht-;
een basis op drijfzand.

Cantine op caravanterrein
in aanbouw
Momenteel is men op het Caravan*
terrein aan de Van Lennepweg bezig
met het optrekken van het nieuwe
prc*fa'bricated kamphuis, dat de
kampleider, de heer van Breemcn en
zijn vrouw tot woning zal dienen en
tevens een flinke cantine zal bevat*
ten. Momenteel staan gemiddeld 80
caravans op het terrein. Wanneer de
terugtocht van de caravan»rallye»rij*
ders uit Kopenhagen is begonnen, zal
dit aantal -wellicht nog toenemenjHct
kamphuis zal binnenkort door Bur*
gemeester van Fenema worden ge*
operid.

Dudok terug
Maandag is de 'Zandvoortse redding*
boort de „Dudok de Wit" weer m
de badplaats teruggekeerd. Zoals
men weet was de boot in reparatie.

Zondagmorgen experiment
aan het Zandvoortse strand
Blinde vervaardigde zelf

amphibievaartuig

Als alles volgens de plannen ver*
loopt, zal Zondagmorgen om half elf
een uniek vaartuig, door een blinde
geheel zelf vervaardigd, aan 't Zand'
voortse strand zijn eerste proefvaart
maken bij de Rotonde.
Dit amphibievaartuig heet „'t Ding"
en werd gebouwd door de heer Klaas
de Voogd, die sinds October van het
vorig jaar met de uitvoering bezig is.
De Voogd, die een bekend stand*
werker is op de markten in de grote
steden — hij haalde verschillende
prijzen in wedstrijden voor standwer*
kers — heeft met het bouwen van
zijn vaartuig vooral willen bewijzen,
dat 'blinden tot volwaardig werk in
staat zijn. En hij heeft dit dan ook
wel overtuigend aangetoond.
iHij woont sedert Augustus van het
vorig jaar in een woonwagen op de
hoek van de Spoorbuurtstraat en de
Achterweg. In de schuur die zich
vlak bij deze wagen bevindt, heeft
hij zijn plannen, die nu bijna werke*
Hjkheid zijn geworden, uitgewerkt.
De onderdelen zijn vrijwel alle ge*
reed en hoeven nog slechts gemon»
teerd te worden en hard wordt er
gewerkt om Zondag de eerste vaart
te maken.
(Het gevaarte, dat zal drijven op
twee pontons, bestaande uit 12 lege
olievaten, werd geheel gelast en ge»
construeert) door de maker zelf,
iHet heeft een drijfkracht van 2500
kg en zal zeker twintig mensen kun*
nen vervoeren. De lengte is 7 meter,
de breedte drie en de diepgang 35
centimeter.
Het is de bedoeling van de heer
de Voogd om met „'t Ding" het pu*
bliek in de gelegenheid te stellen om
tegen betaling van ƒ 0,50 tochtjes op
zee te maken. Vanzelfsprekend zijn
daar de onontbeerlijke vergunningen
voor nodig en de scheepvaartin*
spectie heeft met de bouwer dan ook
van gedachten gewisseld over zijn
vaartuig. De officiële vergunning tot
varen moet nog afkomen, maar de
Voogd is ervan overtuigd dat het
vaartuig zijn zeewaardigheid ten vol*
Ie zal bewijzen.

Toevallig ontmoetten we bij hem
de schipper van onze reddingboot de
Dudok de W'it, Floor Koper, die ook
wel mogelijkheden in het geval zag.
•Hij zegde tenminste toe om Zondag*
morgen om half elf voor de proef»
vaart als stuurman — een functie die
de heer de Voogd uiteraard niet 7elf
kan vervullen — op te treden.
Daarna zal een andere stuurman
gezocht dienen te worden.
Het vaartuig dat door schoepen zal
worden voortbewogen, zou vanavond
aan de kop van de Zeestraat worden
gemonteerd. Er komt een echte fles
Champagne aan te pas om „'t Ding"
te dopen.
De eerste vaart zal worden ge»
maakt met genodigden, journalisten
en fotografen en misschien zelfs
radiomensen.
Een voorwaarde is dat de genodig*
den kunnen zwemmen.... maar er
zijn boeien en werplijnen aan boord
voor alle eventualiteiten. Gezien de
solide indruk die de constructie van
het geheel maakt, is het echter niet
aan te nemen dat dergelijke eventua»
liteiten zich zullen voordoen.
Om aan te tonen hoe de vervaar*
diging in zijn werk ging, heeft Klaas
de Voogd ons laten zien hoe hij met
een lasapparaat omging en in een
minimum van tijd had hij dan ook
twee ijzeren onderdelen aan elkaar
gelast.
iliet moet een grote voldoening zijn
voor deze man — die in 1942 het ge»
zicht verloor door ondervoeding en
trombose tijdens zijn gedwongen ar»
beidstijd in Duitsland —, wanneer
zijn vaartuig eenmaal zee gekozen
heeft en zijn zeevaardighcid heeft be*
wezen.
jWij hopen dat na al deze arbeid
,.'t Ding" een succes zal worden en
dat aan de voorwaarden voor de vei*
ligheid, die dóór de overheid zeker
zullen worden gesteld, geheel en al
kan worden voldaan.
iHet vaartuig van Klaas de Voogd
zal dan beslist een aantrekkelijke
attractie zijn op het Zandvoortse
strand.

FOTO-KINO HAMBURG

GROTE KROCHT 19, TEL. 25JO *

ZIET ONZE ETALAGES

h f

Zeiss- VoigtlanderAgfa'
Kodak~camera's <• Smalfilms
Prismakijkers

compositie meer dan eens intens be»
luisteren, wil men hierover een ge»
grond oordeel uitspreken.
De componist in de zaal aanwezig,
verscheen op het podium en mocht
een gul applaus m ontvangst nemen.
Albert de Klerk, die op meesterlijke
wijze dit zware orgelconcert ver»
tolkte en Toon Verhey, de eminente
orkestleider, werden door de com»
ponist bij de 'hulde betrokken.
Verder konden-wij na de pauze
nog genieten van een drietal Sinfo»
nia's van Bach voor orkest en orgel
en ten slotte kregen wij nog Bach's
Suite in D te horen. Vermelden wij
nog de prachtige interpretatie van
Badings' Symphonische Proloog door
Toon Verhey met zijn orkest.
Na afloop van dit concert begas
ven zich velen naar de avondrecep»
tie ten stadhuize waar burgemeester
Mr P. O. F. M. Cremers aan de win»
naar van dit derde internationale
orgelconcours 'Piet Kee uit Alkmaar,
de (Zilveren Tulp uitreikte.
Hierna werd de erewijn gedronken
en bleef men nog geruime tijd bij»
een in de prachtige met kaarsen ver»
lichte raadzaal.
JAC. BONSET.

Pasfoto's ~ Foto~atelier
• Ontwikkelen
Afdrukken - Vergroten

Mensen en Zaken

P U ROL

Vi

Drie avonden Braderie

i* k t,

De avontuurlijke reis

Pi i' i '

FILMS vanaf . . . ƒ 7.25
*
KLEURENFILMS f 4.95

't dan niet opeten?
O. voor 't
kliederen?1 Nou, bij mij kliedert»ie
niet hoor!'
„O ja, zo nu en dan moet je de
Relaas van een benauwde dag
baby wat schoonmaken en dan laat
Natuurlijk, moeder moest er es uit. je hem (Sjoerd) even op 't bed spar»
,,'Welja, meid, ga je Zondag fijn naar telen".
op 16, 17 en IS Juli te Haarlem
Den Haag en dan neem je Annelies
Alle instructies werden nog vijf»
mee. Vader rooit 'het wel met de maal herhaald, waarbij nadrukkelijk
rest...."
gezegd werd dat vader toch vooral
,.Ja, maar Sjoerd dan....?" Moe* „gewoon" moest doen. 'Hij kon ge»
gestelde, merkwaardige, instrument
ders weifelende blik werd door vader rust met de jongens naar het strand,
geeft ons een bij uitstek goed beeld
Vorige week werd in Haarlem
verkeerd uitgelegd:
van een terugkeer tot het sleeplade»
enz. enz. Ja, van'zelf, —• toe nou
het bekende
Internationale
„'Kan ik 't soms weer niet?!" Va» maar.
orgel met mechanische tractuur tot
Orgelconcours gehouden. Deze
ders verontwaardiging was zó echt,
de barokke dispositie te zien en te
Zondag 10 uur. Moeder is ver»
belangrijke muzikale gebeurtes
dat moeder zich haastte te /eggen trokken. Sjoerd heeft de eerste voe»
horen. Het is maar een klein orgel,
nis werd bezocht door on/e
dat ze Sjoerd niet in betere handen ding al gehad, een tikkeltje te vroeg
dat echter voor uitbreiding vatbaar
medewerker voor muziek, de
kon achterlaten. Nee, ze ging heus vanmorgen. Enfin, dat loopt ie wel
is. De heer C. J. Bute, organist der
heer Jac. Bonset, die in onder:
wel gerust weg en alles zou op rol* in met de andere voedingen. Verde»
St. Walburgskerk te Zutfen, liet zich
staand artikel zijn indrukken
letjes lopen. Daar had ze trouwens len, zei ze.
o.m. in stukken van Pachelbel, Bach,
•weergeeft.
de bewijzen van. Dus.... ze ging.
Falham Ball (Tune in E) en een im»
De oudste jongens komen vragen
Daags te voren kreeg vader uitge» of we naar 't strand gaan. „Nee
provisatie in sonatevorm over een
breide instructies. Moeder gaf ze zó jongens, veel te veel wind en vader
opgegeven lied (Ruwe stormen) als
gedetailleerd, dat vader wel moest is nog lang niet klaar en
een degelijk organist en improvisa»
"
denken dat het verzorgen van een
tor
kennen.
„Mam doet alles veel vlugger.
Tot op heden heeft het orgel in de
zoon van vijf maanden een boven» (Stephen).
Sint Bavo, dat in 1735 door Christ.
Op de derde avond kregen wij de
menselijke taak is.
„Krijgen we nog priklimonadc?"
Muller gebouwd is en dat toenmaals piemière van Sem Dresdens Orgel»
't Flesje nam de grootste plaats (Roland).
het grootste orgel ter wereld was, de concert in het Gem. Concertgebouw
van het programma in. Rijstbloem,
De kereltjes stellen zich breeduit
mensen in verrukking gebracht. De te horen. De H.O.V. o.l. van Toon
tanvebloem, 200 gram melk, 50 gram op voor vader.
muziekgeschiedenis vermeldt ons, dat Verhey en de organist Albert de
water (ja, water, zei ik). Vier voe=
..Dank je wel, Stef, en wat die li»
Mozart, toen hij in 1766 als tien» Klerk werkten hieraan mede. Van de
dingen over de dag verdelen, daar monade betreft: 't lijkt wel winter
jarig jo'ngetje ons land bezocht, <Ji: drie orgelconcerten, die in opdrac'ht
tussen door een liga'tje, 2 kleine Ka» en jullie krijgen macaroni met ham".
instrument bespeelde en dat dit voor van de organisatoren van het Intern.
naantjes, een uitgeperste sinaasappel,
„O....!" (Ze begrijpen het vers
Wij vragen ons af of het niet
hem een onvergetelijke indruk naliet. Orgelconcours
waren geschreven,
— dat geef je 'm op een bordje.
band niet).
mogelijk
is
in
Zandvoort,
waar
En al is het niet meer het grootste vond ik Dresdens werk het minst
Nee
—[natuurlijk
niet
zó
maar.
Hij
11 uur: Moet Sjoerd eigenlijk wak«v
men toch beschikt over een
orgel ter wereld, het blijft een geslaagd en wel daarom, dat het geen
eet nog niet zelf. Je moet 'm voeren! ker gemaakt worden voor z'n tweede*
pas gerestaureerd en fraai ormachtig instrument, dat nog steeds bepaald orgelconcert kan genoemd
Dan
doe
je
'm
dat
leuke
slabbetje
voeding? Daar heeft ze niets van
gel, op kleinere schaal een der*
imponeert door zijn prachtige stem» worden. Het werk is overigens wel
voor, dat alles opvangt. „Alles op» gezegd.... Begonsie nou maar te
gelijk concours te houden.
men.
origineel en wegens zijn gedurfdheid
vangt?" vroeg vader dom. ,,Moet»ie huilen, dan kwam aan alle onzeker»
Voor Nederlandse organisten
De stad Haarlem heeft zich als pr» /eer interessant. Er zijn felle disso»
heid een einde.
van kleinere gemeenten bij'
gelstad opnieuw in de belangstelling nanten hoorbaar, die echter door
1120 uur: Sjoerd begint erbarmc»
voorbeeld. Zoiets zou toch
(Adv.)
weten te plaatsen door het organi» weloverdachte tegenstellingen — wel
lijk te krijsen. Ja jongen, je papa
met niet al te grote kosten
seren van een Internationaal Orgel» te verstaan, geen oplossingen — voor»
komt. O hemel, moet»ie nou nog die
kunnen uitgroeien tot een zeer
Bij zonnebrand, doorzitconcours. Dit gebeuren ligt vooral al in de doorwerking een bijzondere
voeding 'klaarmaken. Had je wel op
aantrekkelijk muzikaal evene*
ten, schrijnen, smectei^ kunnen
op het terrein der improvisatiekunst, indruk maken. De tonaliteit is over»
rekenen, vader.... Goed, 't
ment in Zandvoort. Hef is
die m de organistenwereld in de wegend van e kl. t. Het werk heeft
is nou eenmaal gebeurd.... 200 gram
slechts een suggestie, die wel=
laatste jaren weer tot enorme bloei drie delen. Het laatste deel in Rondo»
melk, 50 gram water, lepeltje tarwe»
licht voor verwezenlijking vat*
gekomen is.
vorm eindigt in E gr. t. met enKeie
bloem, lepeltje rijstbloem, schepje
baar is.
De eisen die aan een strenge im» machtige en frapperende slotaccoor»
UITZENDINGEN
suiker
Prachtig.
provisatie worden gesteld zijn niet den. Dit is zeker, men moet deze
11.30 uur: Sjoerd drinkt als een
over Zandvoort
gering. Men heeft zich te houden aan
bezetene. Op het bed van vader en
een gegeven thema en moet de ,,mu»
De A.V.R.O. verzorgt Zondag a.s. moeder. Zo nu en dan knort hij
zïkale vormleer" geheel in zijn
verschillende uitzendingen overhand» protesterend. Er zitten klontjes in
macht hebben; zonder deze voor»
voort. Diverse reportages zullen daar» de pap.
waarden wordt het een vrij stuurloos
72.00 uur.- Eindelijk koffie. Nee
voor worden opgenomen, waarin ge»
gefantaseer, dat weinig of niets te
sprekken met gasten, strandpachters jongens, vader kan vandaag niet weg.
betekenen heeft.
etc, worden gehouden. Naar men ons Sjoerd
In 1952 werd de Oostenrijker An»
Ha, die vader — ma gaat altijd!
Miniatuurbeurs
in
het
Patronaatsgebouw
mededeelde, zijn gisteren reeds en»
ton \Heiller winnaar van „De zilve»
Ja, die ma ook. Maar vader heeft
kele proefopnamen gemaakt. Zondag»
ren tulp". Deze organist had de wis»
't
te druk.
morgen
zal
een
centrale
zendpost
in
selprijs nu te verdedigen tegen de Dinsdagavond om 8 uur werd de mee aan de voorzitter en de leden
iZeer
gelukkig komen er kennissen
de
watertoren
worden
gevestigd.
Via
Belgische (blinde)
organist Paul Braderie in het Patronaatsgebouw of= van „De Hanze" en die wens be»
uit
Haarlem.
deze
zender
gal
"het
contact
tussen
Barras {Ohaumont), de Duitser Ger» ficieel geopend door burgemeester staat uit één woord, n.l. „strijdvaar»
„Nemen jullie Stephen en Roland
de studio worden onderhouden met
hart Schuls (Düsseldorf) en twee Ne» iH.
mee....
ik kan niet, dat begrijpen
M.
van
Fenema,
die
vergezeld
was
digheid".
"
de
reporters
op
het
strand
en
elders
derlanders: Piet Kee (Alkmaar) en van zijn echtgenote mevrouw van
jullie
wel
"
Spreker
is
er
vast
van
overtuigt
4n
de
gemeente.
Mathieuiv Prange {Vaals). JDe jury Fenema*Brantsma. > .
13.00
uur:
Huilt»ie/:nou
weer? Eerst
dat
men
er!
met
die
strijdvaardig»
De
A.V.R.O.
zendt
deze
reportage
werd dit jaar gevormd doo'r de En»
Voorafgaande aan deze opening heid komt.
uit van 13.15 uur tot 13.45 uur ondereven aanzien.
gelse organiste Lady Susi Jeans hield
73.05 uur; Dat is niet mooi meer.
de heer C. Slegers in zijn kwa»
,,Uit deze braderie blijkt wel", zo de titel: „Wij gaan naar Zandvoort"
(Dorking), de Z-weedse organist Alf liteit van
voorzitter van .,De iHanze", zegt hij, „dat de gedachte aan strijd» en des avonds van 11.25*12.00 uur in Vader naar boven. Hij treft Sjoerd
Linder (Stockholm) en de Haarlemse die tot deze
braderie het initiatief vaardigheid levend is in Zandvoort". combinatie met een "mu/:iekprogram» aan in een warboel van dekentjes en
organist Albert de Klerk.
lakentjes. O, o, wat heeft die vader
^genomen, een inleidend woord.
Aan -de bezoekers werd ditmaal heeft
je beroerd toegestopt. Zo, dan? Wat
Hij bracht namens de Zandvoortse
'Direct na deze woorden werd over»
gelegenheid geboden, schriftelijk hun Middenstand
krijgen we nou? Jongske. tot aan je
aan het gemeen» al tot de verkoop overgegaan. iHoe»
oordeel na afloop van de wedkamp tefaestuur, in dank
nek. zou vader zeggen. (Achteraf was
bijzonder aan de wel de zaal van het Patronaatsge»
in te leveren, waarvan ruimschoots burgemeester het
't zo erg niet). Sjoerd wordt omstan»
gebruik werd gemaakt; zelden hoor» medewerking. voor alle ontvangen bouw eigenlijk wat 'te klein is voor
dit doel, was de algehele indruk van zal volgen, daar deze beurs ook voo. dig schoongemaakt. Met warm wa=
de ik na een uitvoering zovele dis»
„Het is bekend", zo zeide de heer deze miniatuurbeurs er toch een van onze badgasten een grote aantrek» ter. De babymat wordt eveneens ge»
cussies.
reinigd, zo, — foei, foei, daar krijg js
„dat de burgemeester de smaakvolle gezelligheid. Er waren kingskracht bleek te bezitten.
De volgorde, waarin de deelnemen» Slegers,
't warm van.
een goed hart toe» in totaal 18 standhouders en 22
de organisten optraden was bij loting middenstand
74.00 uur: ,Nou is 't tijd voor ?'n
stands. Dit verschil ontstond, door»
bepaald. Opdracht was, een driedelig draagt".
Ballonnen-experiment derde
voeding; 200 gram melk, 50
Verder dankte de heer Slegers dat sommige winkeliers een dubbele
stuk; een hoofdvorm, een vrij inter» allen,
met wier hulp deze ver» oppervlakte voor 'hun rekening haJ=
zeer geslaagd gram water, lepeltje rijst — bloem,
mezzo en een monothematische fi» koopbeurs
lepeltje tarwebloem, schepje suiker.
tot stand had kunnen ko» den genomen.
nale.
Het was wel wat moeilijk ge»
Het toneel werd ingenomen door
Voorafgaande aan deze officiële 'Wat een routine krijgt die man.
Dit was zeker, dat de beslissing men.
74.70 uur: De pap wordt helemaal
in het zomerseizoen zich hier» een stand van een bepaalde haar» opening vond Dinsdagmiddag om
tussen No. 3 en No. 5 zou vallen. weest
te concentreren, maar uiteindelijk voedende crème, terwijl de rest in vier uur een alleraardigst experiment over gemaakt. De zaak is vreselijk
Beiden wisten van de betrekkelijk op
toch tot dit bevredigend de zaal was ondergebracht.
plaats met luchtballonnen, met dien geklonterd. (Je moet roeren, paps,
weinig interessante thema's iets te was men gekomen.
•
Men zag er vrolijke wijnranken, verstande dat deze niet werden op» heeft ze gezegd).
maken en hoewel velen met mij No. resultaat
75.00 uur: De oudste jongens ko»
Hierna kreeg burgemeester van naast vlotte zomerjurkjes, kleurige gelaten, zoals men gewoonlijk met
5 het hoogst aanschreven was de Fenema
woord, om de officiële melkkannen, naast een verfrissend luchtballonnen pleegt te doen, maar men om brood. (Die schapen hebben
jury van oordeel dat No. 3 de wissel» opening het
te verrichten.
ijstentje, wat in de enigszins broeie» door een bepaalde vulling vanaf de nog niet gegeten). Nee, er is nog
prijs verdiende. Men wikt, de Jury
Hij zeide. dat er alleszins aanlei» rige atmosfeer geen overdaad was, watertoren rustigjes naar beneden geen macaroni, maar vader begint er
beschikt! Het was Piet Kee uit Alk» ding
zo aan. Nee, jullie mogen niét blij»
bestond om aan dit verzoek een „echte" advocaat, die zijn geest» zakten.
maar die de Zilveren Tulp verwierf. van de
(Paps is toch al zo
voorzitter van „De Hanze" rijk vocht van dezelfde naam warm
Welgeteld 432 stuks, in alle kleu» ven kijken
No. 5, Prof. Anton Heuler uit We» te voldoen.
In de eerste plaats vond aanbeval enz. enz.
ren met aan iedere ballon een prijs» zenuwachtig).
nen. werd nu tweede.
76.00 uur: Eén liga, twee banaan»
de burgemeester het prettig om hul»
'Er waren diverse attracties en het je, dat bij een bepaalde winkelier kon
tjes, één sinaasappel, — zo.... op je
Op de tweede avond concerteerden de te brengen aan „De Hanze" voor geheel maakte een aantrekkelijke in» worden afgehaald.
Gelukkig stond er weinig wind. bordje geprakt. En nou moet je niet
de drie juryleden: Susi Jeans speel» dit frisse initiatief om daarmee te to» druk. De toeloop op de eerste avond
de 'Engelse, Alf Linder Zweedse en nen, wat de middenstand kan en wil. was reeds groot. De twee volgende zodat de ballonnetjes op hun gemak weer huilen, want hier is vader met
En in de tweede plaats is het erg dagen brachten nog meer bezoekers naar beneden dwarrelden, waar heel je „tussenvoeding". Sjoerd wórdt op
Albert de Klerk Nederlandse werken.
Van de Engelse stukken viel ons prettig om te spreken over de z.g. tussen de muren van 'het Patronaats» wat grijpgrage handen en handjes ge» het bed uitgestald. O, je bent nog
heerlijk schoon!
reed werden gehouden.
vooral op een meesterlijk gespeelde middenstand, over Ihaar taak, aard. gebouw.
Lekker eten. kereltje...." nee. niet
Voor wie het woord vreemd in de
Niet alleen op de grond maar ook
„Gavotte uit het orgelconcert No. 2" strijd en toekomst. „De winkelier
in F van Matthias Hawdon (be\ver» moet zichzelf kunnen verkopen, en oren klinkt, vermelden we, dat bra» op de daken en balcons kwamen ze je duim er bij — kijk nou es,-zit je
king van S. Jeans). Van de Zweedse de strijd die hij heeft te voeren, is Iderie oorspronkelijk betekent: ver» terecht, zodat er soms halsbrekende hele arm vol.
76.05 uur: Sjoerd heeft pl.m. acht
werken noem ik gaarne ,,Sinfonia di niet gemakkelijk". Strijd is nu een» koop op stalletjes in de openlucht toeren verricht moesten worden om
lepeltjes „tussenvoeding" op. Zijn ge»
er een te bemachtigen.
chiesa in D dur" van 3. H. Roman maal noodzaak en de gedachte aan tijdens de kermis.
Gezien het succes is het te wensen,
Ook dit evenement kan volkomen zicht zit vol oranje=smurrie, z'n
(1694»17'58) dat erg aan Handel deed die strijd moet niet benauwen, maai
handjes zien er uit. alsof ie aan 't
dat in het volgend seizoen een her» geslaagd genoemd worden.
denken. Een fris stuk, dat wel in» 'integendeel opwekken.
Ibjoetseren is. Zijn truitje is waiar»
De burgemeester geeft een wens haling, zij 'het dan op grotere schaal
G.H.
sloeg. De „Improvisatie" van Alf.
schijnlijk bedorven. (Vader heeft niet
Linder kon mij door te weinig hoog»
aan dat gemakkelijke slabbetje ge»
tepunten niet bekoren. Albert de
dacht). Vader is ook 'niet meer on»
Klerk bracht ons enkele fijn gere»
geschonden.
Hij heeft fragmenten
gistreerde ..Variaties over „puer no»
van de tussenvoeding op z'n handen
bis .nascitur" van J. P. Sweelinck
en z'n overhemd.
(1562=1621). Hij besloot met een lm»
77.00 uur: Sjoerd moet helemaal in
provisatie op een thema van Hen»
bad, na z'n voeding. Maar vader zal
drik Andriessen. Op het vrij simpel
'm maar even met een washandje
thema werd heel comode geprelu»
doen!
deerd en de fuga, die als slot volgde
20.00 uur: Sjoerd heeft zich zo juist
had in alle opzichten een vloeiend en
iets aangedaan, waardoor vader weer
vlot verloop; nog een paar pompeuse
ijlings warm water moet aanslepen.
accoovden en de luisteraars verlieten
De babymat moet ook weer schoon»
zeer dankbaar gestemd het kerkge»
gemaakt worden. Stephen en Roland
bouw. Het viel mij op, dat de im»
hebben macaroni met ham gehad.
provisators zich weinig in het mo»
Vader had geen trek (van de drukte
derne idioom bewogen, zij 'bleven
waarschijnlijk), 't Was heerlijk aan
m.i. expres in de oude stijl van het
het strand, helemaal niet koud.
programma.
Waarom ben je niet gekomen, pap?
20.45 uur: Moeder en Annelies ko»
Tijdens 'het orgelfestijn bracht ik
men thuis. Zijn fijn bij opa en oma
Zaterdagmiddag even een bezoek
geweest.
aan de 'Expositie in de ,Grote Kerk,
„Hier alles goed gegaan?" „Best,
('Brouwers Kapel). Daar is tijdelijk
moeder!"
een door de ia. D. A. Blentrop ge»
„Ben je nog natfar 't strand ge»
bouwd orgel opgesteld, dat bestemd
weest met de jongens?"
91. 's Avonds werd hij alleen gelaten, warm toe»
92. Plotseling klonk een geritsel naast de kooi.
is voor de Ned. 'Herv. Kerk te Does»
„Och nee
en
't was zo fris
gedekt in een hoekje van de schuur, angstig luiste»
Het was Raratsus, die zijn vriend te hulp kwam.
burg. In de laatste jaren is er een
en ik ben maar een beetje in de
rend of z'n vriend Raratsus hem te hulp zou komen. Met prijzenswaardige ijver.begon hij een-gat in de
sterke stroming gaande om het klas»
buurt gebleven...."
wand te knagen, terwijl Manuel hem technische
sieke en vóór»klassieke Barok»orgel
raadgevingen vanuit de kooi toefluisterde.
weer te doen herleven. Het tentoon»
MOMUS.
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Speciaalzaak in FILM-ART IK EL EN

Damesjaponnen
Zeer exclusieve modellen
tegen wonderlijk lage prijzen
Prachtige poplin de Soie DAMES JAPONNEN, waarde ƒ 45
nu 21,25
Zeer vlotte JURKJES, waarde ƒ 29,nu 14,15
Rijk geborduurde BAKVIS JURKJES, maten 38 en 40, in
toile poplin, ƒ 45,—
."
niiZZ.50
„LASTINA" PETTY COATS met prachtige kant
5,93
„LASTINA" DAMES ONDERJURKEN met Nylon kant.. 7,95
„LASTINA" BUSTEHOUDERS in alle courante modellen
vanaf 2,75

In Enkalon en Nylon kousen
een ongekend grote collectie
in alle kwaliteiten, uitsluitend Ie kwaliteiten.
BADPAKKEN, HEREN ZWEMBROEKJES,
DAMES SHORTS, MEISJES SHORTS
vanaf 2,40
Textiel- en Confectie Magazijn

WUG

HALTESTRAAT 40
TEL. 2087
't Grootst gesorteerd. Steeds de nieuwste snufjes en 't voordeligst.
EENS KLANT
BLIJFT KLANT

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

FAMILIEBERICHTEN

Hiermede betuigen wij onze wel zeer
bijzondere dank voor de -wijze waar»
BEKENDMAKING
op Dr Entzinger onze lieve man en
Het Hoofd van het gemeentebestuur vader
De Heer
van Zandvoort maakt "bekend, dat
B. P. BURKUNK
bij besluit van Gedeputeerde Staten
van Noordholland van 8 Juli 1953 no. heeft bijgestaan tijdens zijn ziekte.
101, goedkeuring is verleend aan het Tot het laatste toe is Dr Entzinger
partiële uitbreidingsplan in onderde» hem tot grote steun geweest.
len „H", betreffende het gedeelte der
Wed. M. Burkunk*
gemeente in de omgeving van de
Kraayenoord
Vondellaan en de van Lennepweg,
en kinderen
vastgesteld bij raadsbesluit van 24
Zandvoort, 24 Juli 1953
Juni 1952 nr. 6.
Het goedgekeurde plan ligt ter ge» Evacuatie»adres: Koninginneweg 5zw.
meente»secretarie voor een ieder ter
inzage.
Hiermede betuigen wij onze hartelij»
Zandvoort, 20 Juli 1953.
ke dank aan Zr Lien van Dijk, voor
Het Hoofd van het gemeente» de zeer goede verzorging verleend
bestuur voornoemd,
,tijdens de ziekte van onze lieve man
-=-~ .-,-,- VAN 'FENEMA. "" - 3en vader - '" \
De Heer
SPREEKUUR BURGEMEESTER
B. P. BURKUNK
De Burgemeester van Zandvoort zal
Wed. M. Burkunk*
op Woensdag 29 Juli a.s. geen spreek»
Kraayenoord
uur houden.
en kinderen
Zandvoort, 24 Juli 1953
ZQNDAGSDIENST
Evacuatie=adres: Koninginneweg 5zw.
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
1
telefoon 2306.
Gedurende de zomermaanden is de
Haltestraat 12 - Telef. 2099
Zondagsdienst van de doktoren op»
geheven.
Lakens, Twents graslinnen
150 x 220 cm .... NU 4,Z5
PREDIKBEURTEN
180 x 220 cm .... NU 5,93
Slopen
1,45
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 26 Juli
Extra collecte voor „Kinderzorg"
10 uur: Ds S. IH. J. Voors, pred. te
Haarlem.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 U bij ons kunt sparen, terwijl U
luistert naar:
Zondag 26 Juli
10.30 uur: Ds S. 'M. A. Daalder van PHILIPS RADIO vanaf ƒ 98,- of
ƒ 1,36 p. w.
Haarlem.
PHILIPS platenspeler ...... ƒ 82,Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht PHILIPS wisselaar ........ ƒ 165,Zondag: H.H. Missen 6.30, 7.30, 9.00 PHILIPS RADIO met dubbele klank»
(alle plaatsen vrij).
kleurregelaar een genot is om naar
10.15 uur Hoogmis.
te luisteren? Met visserijband, af»
des avonds Lof, 7 uur.
en aansluiting voor pick»up:
In de week 7.00, 7.45 en 7.30 u. n.m. stemoog
ƒ 17,75 per maand.
UW VA'CANTIE dubbel gezellig
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
wordt met Philips draagbaar Radio»
hoek Emmaweg
toestel? Voor/ien van 3 antennes,
Zondag 26 Juli
10 en 5 uur: Ds J. H. Telkamp te ad ƒ 2,50 p.w.
TELEVISIE een cultureel bezit is?
'Haarlem. •
October a.s. dagelijks uitzending.
STOFZUIGERS div. merken door
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
ons leverbaar zijn? V.a. ƒ 2,— p.w.
Dinsdag 28 Juli
8 uur: Samenkomst in de Nieuwe Wij leveren: Wasmachines, fornuizen,
Consistorie der Ned. Herv. Kerk.- •droogmachines, ijskasten e.d.
Spr.: M. C. Draijer, Haarlem.
Wij repareren alle merken toestellen
en stofzuigers?
Evangelisatietent Kerkstraat
Van 28 Juli t.m. 9 Augustus
Erkend Philips Service»dealer
Dagelijks samenkomst voor kinde» RADIO
TELEVISIE ELECTRA
ren: 3 uur
Dagelijks samenkomst voor oude»
ren: 8 uur.
Telef. 2534
Zondag 26 Juli 9.45 uur: Radiotoe» Kostverlorenstraat 7
spraak (op 298 meter) door Mr A.
Stempels van het Humanistisch Ver»
bond. Onderwerp: „De rechten van
de mens".
Haltcstraat 12 - Telef. 2099
Zondagmiddag 5 uur: In de serie Ge»
Theedoeken,
dac'hten over verdraagzaamheid in
gez. en gelust
0,68
het Nederland van vandaag voor de
Rode
blokdoeken
0.82
V.P.R.O. (298 m) spreekt Ds J. A. de
Badstof keukendoek
0,98
Koning, secr. van de Centrale Com»
missie voor het Vrijz. Protestantisme.
Grote baddoeken
0,98

'„De Wolbaai"

Weet U dat?

H» P-en.a&t

„De Wolbaai"

GESLAAGD
Aau Je M.T.S. te Haarlem slaagden
on'ze plaatsgenoten D. P. van Laren
en S. Zonneveld voor het diploma
Werktuig Bouwkunde en C. v. Duijn
voor afd. Bouwkunde,
iMej. B. D. van Laren slaagde voor
het Mulofdiploma A.

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

VOLKSWAGE

D

Wederom een nieuwe collectie

Off.

K&MSTEEG's Automobielbedrijf N.V.

Opleidingsschool voor
SOHOONHEIDSSPECIA»
LISTE met vestig.dipl. Pe»
dicure — Voetkunde. Pijn»
joomstr. 6, tel. 24402, Haar»
cm.
Te koop 2 CARAVANS.
Te bevr. Molenaar, Caravan»
kamp „de Pufstraat", tele»
foon 2203.
Te 'koop 2 KINDERLEOI»
KANTJES m. 2 matr.
Dr Gerkestraat 52 zw.
KINDERFJ ETS te koop,
5*8 jaar.
Kostverlorenstraat firt c.
Te koop KEURIGE FIAT,
500, 1943, i.g.st., ƒ 1100,-.
Tel. 2036 Zandvoort.
Te koop aangeb. 'VLEES=
SNIJMAOH. merk* v. Ber»
kei, zeer geschikt voor pen»
sion of hotelbedr. Pr. ƒ 125.
Br. no. 5702 bur. Zandv.Crt.

Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

Gemeubileerd te huur gevraagd:
door echtpaar zonder kinderen, vanaf l Septem»
ber voor 6 maanden of langer:

chique gemeubil. benedenhuis
met tuin, badkamer en telefoon. Brieven met op»
gave van conditicn, Letter H.L. Amstelkacle 125
Amslerdam»Z.

Wit leder

BJiBY SANDALET
Lederzooi
.......

Te 'huur gevr. voor Aug.
3 KAMERS met KEUKEN.
Br. m. omschrijving en prijs
no. 5701 bur. Zandv. Crt.
Te huur gevr. voor Ie helft
Aug. KAMERS met VRIJE
KEUKEN voor 7 pers.
Tabak, Bilderdijkstraat 130,
Amsterdam» W.

gevraagd voor zomer en
winter.
Vishandel K'ERKMAN EN
LOOS, Haltestraat 16.
Toneelvereniging

PHOENIX
vraagt voor haar cabaret»
afdeling
MEDEWERKERS(STERS)
op ieder gebied in dit gen»
re, dus ook musici. Brieven:
Oosterparkstraat 69.

S H95

________

ook in beige en lak

en
"

21—24
Grote Krocht » Telef. 2106
annex ieparatie»inrichting

WONINGRUIL
ZANDVOORT.
Aangeb. vrij bov.huis, Zee*
str., zonzijde, bev. gr. mod
suite, zijk., gr. sl.kamer en
ruime bergzolder. Telef.
Gevr. vrij ben.huis m. tuin,
goede stand. Br. onder no
5703 bur. Zandv. Courant.

Nette loopjongen

Dealer

Grootse

SeizoenRECLAME
bij
SLAGER GAUS

De secretarisvogel
leeft op kleine voet....
Inderdaad doet deze statige
roofvogel door de bepluimde kop denken aan een
vroegere, eerzame secretaris,
de ganzenveer achter 't oor
gestoken. Doch dat is de
enige overeenkomst Want
de secretarisvogel, die wel
wat op een kraanvogel lijkt,
is een eerste Was rover
Meterslange slangen vermorzelt en verorbert hrj in enkele
minuten.
Hij leeft op kleine voet z'n klauwen zijn althans verwonderlijk klein. Z'n onverzadigbare vraatlust zegt echter het tegenovergestelde...

TELKENS WEER ZIET U MEER IN

Kerkstraat U -. Telefoor^^l2

Dit week»end bij vlees:
100 gr. van onze bekende gelardeer'de) nr .
LEVER en 100 gram PEKELVLEES/85c!
KINNEBAKKEN 100 gram
ƒ 0,25
Alleen de slagerij tussen l en 2 u. gesloten

VOLWASSENEN

1.25

KINDEREN 3 T/M 14 JAAR

5O

TE KOOP:
Wij zijn thans
GROOT HUIS
l min. van zee, bev. ben. 2
TELEFONISCH
kmrs, keuk', soös1ter.,~5~sl.k. te bereiken onder nr
n zolder. Hypoth. besch.b.
TE KOOP:

SOLIED PERCEEL
m. c.v. Ie stand voor ruil
m. een woning in A'dam»Z.
TE KOOP:

NIEUW PERCEEL
op Ie stand, ƒ 24.000. Sp.
te betr. Hypoth. beschikb.

Makelaar W. PAAP
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965

Voor uw BEHANG- en
STOFFEERWERK
F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7 a

Nieuws van
Sarage en Taxibedrijf
_ De Zeeschuimers OE TOL, telefoon 2332
Wegens ziekte ' en andere
Gr. Krocht 18
onvoorziene omstandighe»
den kan De Goedk. Amsterdammer
Smederij G. A. K O P Dinsdag 28 Juli a.s.
het afzwemmen
Westerstraat 3=5
in het Sportfondsen=bad
TAPIJTEN
Wasmachine verhuur geen doorgang vinden Wij kochten partij ta»
A. v. SLUISDAM
Ook de oefenavonden op pijten met kl. foutjes,
grote maten, Wil»
Vondellaan 22. Vanaf heden 27 en 28 Juli komen te ver» w.o.
vallen. In Augustus zal er tons, Smyrna's enz. voor
telefonisch te
ongekende prijzen,
worden afgezwommen in
bereiken onder nr. het Riche»bad. Nadere me» ƒ 79,50, ƒ 89-, ƒ 125,-.
Verkoop begint Zater*
dedelingen volgen nog.
Plet bestuur Z.Z.Z. dagmorgen 10 uur.
XAPIJTHANDEL
Tevens rep'aratie aan alle
„JVTARO" N.V.
wasmachines en wringers ADVERTEERT in de
Jansstraat 85, bij Grote
Hij is de man.
ZANDVOORTSE COURANT Markt, Haarlem.
waar U op rekenen kan.

3123

3221

DEENSE FILM WIJST OP GEVAREN
...A dagen in Zandvoort....
deze Deense film min of meer ge»
adopteerd — tot en met onze vertel»
lende commissaris Voordewind —
omdat het verhaal van verkeerd te»
rec'ht komende meisjes voor de po»
litie»autonteiten geen verhaal, maar
dagelijkse werkelijkheid is.
Statistieken spreken nu eenmaal
vaak een preciesc en onweerlegbare
taal in dit soort aangelegenheden.
Of dit nu een reden mag zijn om
een typische tendenzfilm te maken
is een andere kwestie.' Wij zijn ge»
neigd te zeggen van niet, omdat so»
ciale euvelen wel degelijk als achter»
grond kunnen dienen voor een film»
werk van klasse. Wanneer dit het
geval is, dan zal de toeschouwer ook
dieper doordringen in de bedoelingen
van een dergelijke film en eerder aan
het menselijke probleem, achter de
gebeurtenissen op zichzelf, kunnen
geraken.
Want niet de louche gebeurtenis»
sen, die in elke stad van een beetje
Monopole
omvang, plaatsvinden 'zijn opzichzelf
Vrijdag 24 Juli 7 en 9 15 uur: film
de moeite waard; doch wel het sa»
..Bureau Zedenpolitie".
menstel van menselijke beweegrede»
Zaterdag 25 Juli 7 en 9.15 uur: idem. nen.
emoties en gedachten dat op de
Zondag 26 Juli 7 en 9.15 uur: idem. achtergrond
van deze gebeurtenissen
Maandag 27 Juli 7 en 9.15 uur: idem. van kracht is.
Dinsdag 28 Juli 7 en 9.15 uur: film Een kunstwerk — of dit nu een
„Een avond in Parijs".
film is of een andere uiting — dat
Woensdag 29 Juli 7 en 9.15 u.: idem. deze
achtergronden niet kan voel»
Donderdag 30 Juli 7 en 9.15 u.:'idem. baar maken,
schiet ergens fundamen»
Vanaf Vrijdag 24 t.m. Donderdag 30 teel te kort. Zoals
een draaiorgel dat
Juli 2.30 uur (alleen bij slecht weer): Chopin speelt ergens
wezenlijk te»
film „De gelaarsde kat".
kort schiet. Alleen de noten laten
Andere attracties en
horen is niet genoeg. Alleen gebeur»
nuttigheden
tenissen laten zien op het witte doek
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest ook niet. Men kan er natuurlijk thuis
Charles Prouché met zang van over nadenken. Daar hebben de ver»
Gerty Brant. De komende week: vaardigers van deze film waarschijn»
De Nemirows Oriento Fantasia, lijk ook op gerekend. Zij hebben een
Sprookjes van het Oosten; Paul verhaal genomen dart: in zijn alge»
Arland, the merry angeler, goochc» meenheid stellig juist is. Als zodanig
len met vis,
kan deze film misschien een aanspo»
Donderdag 30 Juli 8 uur: Chopin» ring zijn om jonge mensen niet zo
recital door Theo van der Pas in onnozel te laten, dat zij daar later
het Patronaatsgebouw, Gr. Krocht. de bittere vruchten van plukken.
„Bureau Zedenpolitie" is de titel van
de onderrichtende Deense film, die
het gevaar behandelt dat onervaren
jonge meisjes Jopen, die naar „de
grote stad" trekken.
Dit nu niet bepaald gloednieuwe
thema zou een gerede aanleiding kun»
nen zijn om deze film als film maar
rustig voorbij te gaan.
Het feit ec'hter dat de Denen de
zaak min of meer als een documeii»
taire hebben trachten te behandelen,
rechtvaardigt het, om bij dit product
even te blijven stilstaan. Niet om
zijn filmische kwaliteiten, doch om
zijn maatschappelijke bedoelingen.
Deze toedoelingen zijn op zichzelf
geen garantie voor een rijp filimverk,
maar worden tenslotte toch geacht
hun nuttig werk te doen.
Allerlei politie»instanties hebben

WEEK-AGENDA

„St. Joris Band speelt
morgen in Zandvoort
Morgenavond 25 Juli zal de St. Joris»
band van de verkenners der Katho»
lieke Jeugdbeweging district Haar»
lem optreden in de muziektent op
het Raadhuisplein. 'Dit is de eerste
maal dat de St. Jorisband in Zand»
voort verschijnt.
De Band werd opgericht op 23 Oc*
tober 1945 en bestond toen uit on»
geveer 10 jongens. Het materiaal was
oud en verkeerde in slechte staat en
hoewel het aantal leden met de jaren
groeide, bleef het instrumentarium
een xorgenkmd door gebrek aan fi»
nanciën.
In 1947 werd toen een loterij op
stapel gezet en het resultaat was dat
men de districtsleiding kon verras»
sen met een complete uitrusting voor
een drumband van 48 man. Kosten
ƒ 7500. Sinds die tijd ging de band
met rasse schreden vooruit en haar
naam kreeg een bekende klank ook
buiten Haarlem, want op verschillen»
de concoursen werden fraaie prijzen
in de wacht gesleept. In 1952 werd
de band uitgebreid met een pijper»
corps, waarvan enkele leden morgen»
avond mee zullen werken.
De band staat onder leidinq van
vaandrig H. Janus.
Collecte A.V.O.
l Augustus zal in Zandvoort een col»
lecte worden gehouden door de A.V.
O., de Nederlandse Ver. voor Sociale
zorg aan minder validen.
Collectanten voor dit belangrijke
werk 'kunnen zich opgeven bij Mevr.
v. Kuijk, Duindoornlaan 4, Bentveld
en Mevr. Blaauboer, Haltestraat 46
Geslaagd
Onze oud plaatsgenoot B. Jonkman
slaagde te Amsterdam voor het exa»
men Algem. ontwikkeling N.O.

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Frjnstrijkerlj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

Bakkerij Houtman

CARABIESJES
VOETBALVERENIGING
,,'ZA'NDVOORTMEEUWEN"
Competitietindelmg Ie Zaterdag:
middagelftal.
Door de K.N.V.B. is thans ook de
competitie»indeling voor de Zaterdag*
middagvoetbal beleend gemaakt. Het
Te elftal van Zandvoortineeuwen is
ingedeeld in District West I, 4e klas
IB. De samenstelling van deze afdc»
ling is als volgt:
A.GT., <Blauw=Wit W., C.J.V.V.,
N.'D.S.M., O.S.O., P.V.F., Robaver,
S.lJZ.O., U.P.T.T.S., Zandvoortm.
De nieuwe tegenstanders, waarte»
gen Zandvoortmeeuwcn nog niet
'heeft gespeeld, zijn BlauwsWit W,
C.J.V.V. en Robaver. De overige elf»
tallen zijn oude bekenden.
GYMNASTIBKVEREN. O.S.S.
Afd. athletiek
Onze gehele athïctiekploeg, die in de
athletiekcompetitie Ie klasse van de
Kennmer Turn'kring de le_ prijs be»
haalde, is aangezocht om in de ven
tegen\voordigende athletiekploeg van
de Kennemer Turnkring op 6 Sept.
a.s. in Aalsmeer tegen het team van
het Noordholl. Zuiderkwartier uit
te komen.
'Daar op die datum evenwel ook t
handbalkampioenschap van Haarlem
e.o. wordt gespeeld en in ons hands
balteam deze leden in 't algemeen uit»
komen, is nog geen beslissing geno»
men. of aan de uitnodiging gehoor
'kan worden gegeven.
De jaarlijkse athletiekwcdstrijden
voor adspiranten zullen dit jaar in de
loop van September op een nader te
bepalen plaats worden gehouden.
POLITIE'SCHIETWEDSTRIJDEN
.Woensdag hield de politie op de
schietbaan van Zandvoort onderlinge
schietwedstrijden. Er werd in 3 groe»
pen geschoten. De resultaten waren:
Groep a
1. Rutgers 86 pt.
2. Verheul 85 pt.
3. Huysman 84 p t.
Groep b
1. Insp. v. Buren 81 pt.
2. Platj e 75 p t.
3. 'Zijp 67 pt.
Groep c
1. Insp. Douma 71 pt.
2. Jansen 68 pt.
3. Verboom 67 pt.

R. L L £ S voor de

SCHOOL
Boek» en Kantoorboekhandel

F. VAN HERWIJNEN
Haltestraat 12 - Telef. 2686

Koopt uw Bedrijfskleding
bij het van ouds bekende adres

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; Man»
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
ribcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

telefoonnummers
en adressen

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stooinwassery „Hollandia",
fünströkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", ToÜensstraat 47.
Wtfnhandel Lefferts, Zeestr. 44

ONZE RECLAME
IAEGER WOL .. 50 gr. 0,85
Nevcda Wol .. 100 gr. 1)98
Kant'Wol
50.gr. 1,05

hei koekje
voor de
W—T

,»•»

de, Ifaouw

Kerkstraat 15, Zandvoort

„WAARDEBON!"

slechts 59

et. per 250 gram

PATRONAATSGEBOUW te Zandvoort
Donderdag 30 Juli 8 uur

CHOPIN-RECITAL
door THEO van der PAS
o.a. Nocturne, Etudes, Walsen, Mazurka's, Po»
lonaise.
Krt. ƒ 2,- (b.i.) bij Touring Zandvoort, telef.
2202 en 's avonds aan de zaal.

V'acantiepermanent van f 6,t
voor ƒ 3,= tot 30 September.
MAISON MODERN, Zee,
dijk 121, A'dam. Tel. 47671

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 24 t.m. MAANDAG 27 JULI
7 en 9.15 uur
Vervaardigd in overleg met en naar gegevens
van de Kopenhaagse zedenpolitie.
Fan Film presenteert U een meesterlijke Deense
film:

BUREAU ZEDENPOLITIE
HOTEL BOUWES
Annex Cabaret „EXTASE"

DAGELIJKS ORKEST

Charles Prouché

met zang van Gerty Brant
*
Op veelvuldig
verzoek wederom in
T>
ons programma

In Nederland was het o.m. ex»Commissaris H.
Voordewind, die een inleiding sprak voor de/c
film.
18 jaar.
V.a. DINSDAG 28 t.m. DONDERDAG 30 JULI
7 en 9.15 uur
M.G.'M.'s uitbundig vrolijke muzikale comedie
vol zang, dans en populaire melodieën.
Kathryn Grayson, Red Skelton, Howard Keel,
Ann Miller, Marge en Gower Chempion, Zoa
Zoa Gabor in:

EEN AVOND IN PARIJS
Alle leeftijden.

He Nomirows
ORIENTO FANTASIA
SPROOKJES VAN HET OOSTEN

Paui Arland

V.a. VRIJDAG 24 t.m. DONDERDAG 30 JULI
2.30 uur speciale matinees
{Alleen bij slecht weer)
Wij presenteren U de Amerikaanse versie -van
de prachtige sprookjesfilm, omgewerkt tot een
operette:

DE GELAARSDE KAT

THE MERRY ANGELER,
GOOCHELEN MET VIS

Verder een schitterend voorprogramma.
Toegang alle leeftijden.
Plaatsbespreken van 11.30=12.30 uur. Telefonisch
onder no. 2550. Telefonisch besproken plaatsen
moeten uiterlijk 15 minuten vóór de aanvang der
voorstelling afgehaald zijn.

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant
• Verschijnt 2 x per week
• Dus actueel
• Objectief»critisch
• Vaste medewerkers
Wordt gelezen door het groot»
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneer U dan NU!
De Zandvoortse Courant,
Achterweg l » telef. 2135

i '-

Belangrijke

„De
Wolbaai"
Haltestraat 12 - Telef. 2099

Gemengde berichten
Een 40:jarige inwoonster van Am;
sterdam kwam Maandag m de duinen
achter de Breder odestraat ie vallen.
Dr Entzinger achtte, overbrenging
naar een ziekenhuis te Haarlem noodt
zakelijk. Vermoedelijk heeft betrok:
kene haar rechterenkel gebroken.
Van een in de richting Haarlem over
de Zandvoortselaan rijdende bestelt
auto wilde de bestuurder ter hoogte
van de Duinmanege linksaf slaan. De
bestuurder (een Zwitser) van een
achteropkomende personenauto —
met rechtse besturing — merkte de
uilgestoken richtingaanwijzer! van de
bestelsuio niet op en bracht zijn
voertuig achter de bestelauto tot

Opgewekt tuinleven
Een border aanleggen, het staat zo
eenvoudig in de bloemencirculaires
en toch, hoe smartelijk kan het re»
sultaat zijn.
„Koop ons voordelig bloemenpak=
ket" heet het dan. „van Mei tot Oc=
'tober u\v tuin een bloemenweelde en
'bovendien vazen vol snijbloemen in
uw huis".
.Natuurlijk loop ik daar in, want
waar haal je zo'n koopje, vijfhon»
derd bloemen voor ƒ 9,98?
We maakten dus de border in or»
de, precies volgens de aanwijzingen.
Eerst werd gespit, twee steek diep.
Dan werd gemest, karren vol. Daar»
na kwam de zwarte grond, een dikke
laag.
'Tenslotte verstopten we alle zaden,
pollen, bollen, knollen en andere
veelbelovende zaken enige centime»
ters onder het aardoppervlak.
We sproeiden. Ook dat deden we
punctueel, na zonsondergang. Ver»
volgens kwam het wiedende afwaeh»
ten en ik denk dat we in deze fase
van het proces onze grote fout be*
gingen.
• Want wat moesten we wieden? Er
verschenen honderden groene pun*
t j es boven de grond, maar kunt u
aan een spriet van twee millimeter
zien of de Corylopsis panciflora dan
wel de Weegbree zich aan het ont«
wikkelen is?
Wij niet.
We besloten dus te wachten tot de
gewassen zodanig van grootte zouden
zijn, dat het ons makkelijk zou val*
len kruid van onkruid te onderschei»
den.
Eilacie, toen we een paar weken
verder waren, was de hele border be»
dekt met een dichte warboel. waar»
van men alleen kon zeggen dat het
groen was.
We wiedden als wilden, met het
droevig gevolg dat we meermalen na
het uit de grond rukken aan een
vermeend onkruid een echte bloem*
bol ontdekten, die steevast nadat we
hem geschrokken, weer zachtjes in
zijn kuiltje vlijden, de geest gaf.
Er was maar één oplossing die ik
alle lijders aan bloemenpakketten
hartgrondig kan aanbevelen: Er uit
met de hele rommel.
En dan zo'n man bestellen met van
die kistjes viooltjes of andere kant
en klaar bloeiende plantjes.
Binnen een uur is uw tuin dan
toet heertje,
En gewoon in die vazen maar weer
een bloemetje kopen. Het zal uw
rust ten goede komen.
'
NEEL.

Gevonden voorwerpen

begint de

Opgave vanaf 16=7 t.m. 22=7 1953
Aanwezig {en burele:
Boek; honden'halsband; portemon»
naie; portemonnaie; kussensloop; aU
pino; alpino; hoofddoek; kinder»
schoentje; herenschoen; kindernng;
3 lipssleutels aan ring; l losse lips»
sleutel; 6 sleutels aan ring; 4 sleutels
aan ring; slot met ketting; handtas;
'kinderhandtasje.
Aanwezig bij de vinder:
Kerkstraat 20 - Telef. 3130
Doffer, v. Stolbergweg 13; kat, Zui»
derstraat 13; doffer, Oosterparkstr.
41; hondje, Thorbeckestraat 32;
hondenriem, v. Speijks'traat 9; porte»
monnaie, Haltestraat 76; portemon»
naie, Koninginneweg 3 rd; portenion»
pracht sortering
naie, Korte Jansstraat 3, Haarlem;
dameshandschoen.Haarlemmerstr. 17;
herenpolshorloge/Twinkade 49, Zaan*
dijk; shawl, Parallelweg 26; ceintuur.
heeft
Agnetas'traat 1; kinderpullover, Prin»
senhofstraat 6; zwembroek, Zand»
voortselaan 373; damesschoen. Zand»
voortselaan 125; armband, Kruis»
De Goedkope Amsterdammer
straat 16; collier, Haarlemmerstr. 21;
Grofe Krocht 5:7 - Telefoon 2974
autosleutel, Zuiderstraat 8; kinder»
schep, J. iP. Heyeplantsoen 10;
tas, Kostverlorenstraat 127; autoped,
'Haltestraat 6.
Zij, die door hen verloren voorwer*
afhalen bij de vinder, worden
over het Schuitengat, een zwerm pen
verzocht hiervan kennis te geven aan
bijen neer. Een' Zafodvoorfs
imker het
bureau van politie, afd. gevonden
verschafte de bijen onderdak.
voorwerpen.

SEIZOENOPRUIMING
„SUCCES "

Een

SOUVENIRS

Henk Schuilenburg

Woensdag werd vanaf de Van Speijk:
stilstand. Inmiddels naderde, event straat een coloraidokever aan de po»
eens uit de richting Zandvoort een litiebureau gedeponeerd.
vrachtauto geladen met 5 ton zand.
Daar • de bestuurder hiervan — tet
recht — vreesde,_ zijn motorrijtuig Een op de Zeestraat wandelende Arm
niet tijdig tot stilstand te kunnen sterdamse jongen werd Woensdag
brengen, stuurde hij dit het rechts door een vliegertouw aan zijn recht
naast de Zandvoortselaan gelegen rijt teroor geraakt, waardoor dit werd
wielpad op (na zich overtuigd te hebt verwond. Dr Van der Meer behant
ben dat hierop geen wielrijders reden) delde de verwondingen. De 13tjarige
Het incident liep door de tegenwoort eigenaar van de vlieger verklaarde,
digheid van geest van de zandauto: dat het touw van de vlieger hem
bestuurder dan ook goed af.
was ontschoten en daardoor over de
rijbaan werd gespannen.
Dinsdagmiddag om kwart over drie
streek in een tuin aan de Boul. P.
Loot en 's avonds om half acht op
het hek aan de Strandafgang tegent

Zeepost

Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd', staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Ned. Antillen: m.s. „Norinda"
(25 Juli)
Zuid Amerika: s.s. „17de Octubre"
(25 Juli)
^Australië: via Engeland (25 Juli)
"Nw. Zeeland: via Engeland (25 Juli).
Canada: m.s. „Prins Maurits" (27 Juli)
Ned. Nw. .Guinea: m.s. „Pyrrhus"
(11 Aug.)
Suriname: s.s. „Cpttica" (5 Aug.)
Unie van Z,. Afrika en >Z.W. Afrika:
Door de politie werd vanuit de om:
m.s. „Oranjefontein" (28 Juli)
geving van het Riche*bad wederom Brazilië: m.s. „Eemland" (27 Juli) en
een granaat naar 't bureau gebracht.
m.s. „Tara" <29 Juli)
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A.V.R.O.-uitzending

j gaan naar Zandvoort"

stipt. Burgemeester van Fenema sprak
enkele woorden ever het wedcrop»
bouwplan, korpschef iHuysman werd
dit keer eens zelf „ondervraagd" en
wel over de verkeersproblemen op
drukke dagen.
Onze medewerker J. G. Bisenber»
ger mocht iets zeggen over de 'Zand»
voortse Reddingsbrigade, waarvan hij
onlangs voorzitter werd.
Voorts werden gesprekken uitge»
zonden uit het tentenkamp van de
kampeervercniging „Voorwaarts" op
het Noordelijk strand en vanuit het
tentenkamp „De 'Branding", waar
kampleider Van Dijk, alsmede enkele
buitenlandse kampeerders in de mi»
crofoon spraken.
Verder was men op de Watertoren
bij de heer Limmeri, in de ijssalon van
Petrovitch aan de Kerkstraat en bij
strandpachter Bol.
Verschillende badgasten kwamen
voorts aan het woord.
In de late avond werd onder het
motto: „Een avondje uit" nog van»
uit verschillende dancings een ge»
deelte van het programma uitgezon»
den.
Op on/e jraag, wat de heren wel
gedaan zouoen 'hebben, als het weer
niet zo gunstig was geweest voor een
strandreportage, als het bijv. toees»
tenwcer geweest was, antwoordde
Aad van Leeuwen prompt: „Dan
hadden we dat beestenweer uitgc»
zonden".
G.H.

Een radiouitzending, zoals Zondag
j.l. door de A.V.R.O. is verzorgd, is
uit publiciteitsoverwegingen voor de
betrokken plaats, in dit geval Zand; Wie de aankondiging leest voor een en 'Haarlem geïnstrueerd, voor een
voort, waarschijnlijk voornamelijk als radiosreportage, zal er hoogstwaar» vlotte rit zorg te dragen.
Bij de meeste interviews, die zo op
gunstig te beschouwen.
Zonder twijfel is de badplaats op schijnlijk nooit 'bij stilstaan, hoeveel het oog geïmproviseerd lijken, komt
een voor haar gemakkelijke manier voorbereidingen zoiets vraagt, wil 'het toch wel enige voorbereiding te pas,
het moet voor de luisteraar de indruk
in het centrum van de belangstelling een vlot verloop hebben.
wekken alsof het 'een toevallige ont»
geplaatst bij talloze luisteraars in Ne»
'De
maatregelen
genomen
voor
de
moeting betreft, maar in de regel is
derland en zelfs daarbuiten. Als zo»
danig moet men deze ,,radio»vogel» AVRO uitzending „'Wij gaan naar er al een kleine bespreking aan vooi»
af gegaan. Een heel enkele maal gaat
vlucht'' over iZandvoort misschien in
de eerste plaats zien, zonder al te Zandvoort", die j.l. Zondag om 13.15 het zo maar voor de vuist weg.
Dus een 'heel klein beetje „nep" is
veel zijdelingse blikken op het hoe en uur gehouden is, hebben wij voor het
het waarom van een dergelijke uit» grootste gedeelte kunnen bijwonen er wel bij, maar de luisteraar zal dat
graag voor een goede uitzending over
zending. De mensen wie het hoe en
het waarom echter wel interesseert en op die manier hebben we er enig hebben.
— en dat zullen in de eerste plaats dee van gekregen, wat er zo alle»
Terwijl de radio=reporters hun
diegenen zijn die zich kunnen veroor» j maal komt kijken.
laatste instructies ontvingen, had de
loven enigszins nuchter tegenover
technische dienst van de Ned. Radio
dergelijke evenementen te staan, als
Als centrale post in deze reportage Unie onder leiding van de heer W.
nietsbetrokkene en objectief v luiste» l was de Watertoren uitgekozen, waar Kalee in het kantoor van de Gemeen»
raar —, vragen zich af wat men Wim Kortland o.a. ;Zandvoorts bur» te»bednjven zijn tenten opgeslagen.
eigenlijk te vertellen had. En zij «ui»: gemeester Mr. H. M. van Fenema Aan de grote hoeveelheid draad die
|len zo hun eigen zienswijze hebben nterviewdc.
overal door het vertrek uitgerold lag,
over deze uitzending. "Wij hebben op
Verder was er een. vaste post bij was duidelijk te zien, dat men hier
onze beurt een bescheiden inter» iet tramstation, waa'r Ger Wijnand te doen had met een draadloze uit»
viewtje gehouden met dergelijke Ie scepter zwaaide. {Wim Ruth en zending.
luisteraars.
?red Hogezand opereerden resp. in
Naarmate de klok naar 13.15 draai»
Zeker, er waren erbij, die met ge» de Kerkstraat en op''het strand, ter» de, werd de spanning tastbaarder en
noegen naar de geluiden uit hun wijl Aad van Leeuwen de reportage bereikte het 'hoogtepunt toen een" der
woonplaats hebben geluisterd. Maar van het tentenkamp ',;Voorwaarts" en zenders zich maar steeds niet meldde.
er waren er toch ook die zich niet iet kampeerterrein ;„De Branding" Een zucht van verlichting klonk door
konden onttrekken aan het vaak on» voor zijn rekening nam.
het vertrek, toen het verloren schaap
beduidende van de reportersvragen
'Daar bij een radio»uitzending alles net op tijd „binnen" liep.
en het vaak nietszeggende van al die ip de minuut nauwkeurig moet ver» En zo beleefden we daar-in dat kan»
gesprekken. De een zal hierin wat open. kan er niet veel aan het toe» toor een half uurtje van hopgspan»
'milder zijn dan de ander. Dat derge» val overgelaten wordden en daartoe ning, vermengd met een beetje plan» St. JORISBAND
lijke luisteraars echter niet alleen diende een uitgebreide voorbespre» kerikoorts en schrik vanneer er iets maakte goede indruk
stonden bewijst wel een, verslag dat •cing in het restaurant van de Water» verkeerd dreigde te lopen. Maar al»
„'Het Parool" opnam in zijn rubriek toren, met de verschillende mede» les kwam keurig op zijn pootjes te» Een enorme en geanimeerde drukte
„Radio en Televisie". 'De kunstredac» werkers. Ger Wijnland bijv. die de recht en wat voor de vakman een heerste er Zaterdagavond in het
teur Han 'G. Hoekstra geeft daar een reizigers moest interviewen, die met blunder lijkt, heeft voor de luiste» centrum van het dorp, waar de St
mening .die niet mis is en die volle» de tram van 13.18 zouden aankomen, raar een zekere bekoring, omdat de Joris padvindersband voor de „muzi»
digheidshalve en ter meerdere oriën» maakte zich een beetje ongerust, uitzending er zoveel te echter door kale omlijsting" zorgdroeg.
Vooraf werd een mars door het
tatie toch wel de moeite waard is om voor het geval die fram vertraging wordt.
De Radioreporters hebben verschil» dorp gemaakt. Hei optreden van de»
gehoord te worden. Hij zegt onder zou hebben. Om dit^te voorkomen,
meer:
waren de haltechefs van Amsterdam lende facetten van Zandvoort aange» ze drumband oogstte veel bijval.
Het , avontuur van Zandvoort
had een erbarmelijk verloop. Het
sleepte zich voort van de ene on*
benulligheid naar de andere. Het
team telde leden behept met die
meest - 'hinderlijke,, repsrte.rseigent
s"6hap,""de'gewichtighèid" van het
aan het -woord zijn. Men fcreeg
prietpraat te 'horen uit de mond
V oorsbesprekingen
van politie» en vervoersmensen.
iHet bezoek aan een ijssalon leer»
de alleen, dat de verslaggever in De wereld van vandaag wordt dood* uit dat iemand, die voet aan boord de tocht naar Pampus uit te stip»
staat was zelf een ijswafel te be= gegooid met conferenties. 'Politieke /.et van een Nederlandse schuit, oen pelen....''
Eisenhower wuifde vriendelijk naar
stellen, en dat het voor hem va» conferenties zijn 't' meest in trek en oersterk gestel moet hebben. Wél
nille mocht zijn. En er was de plaatsnamen en getallen krijgen een toonden zii zich verbaasd dat ik geen me. „Doe geen moeite, kerel!" zei hij
koude grond lyriek over de "bui» aijna legendarische betekenis: Yalta, gevolg had. En toen ik goed keek, „Wij weten dat we op 't ogenblik in
telende, witgekopte golfjes en Potsdam, Pan moen jon, Bermuda, zag ik inderdaad dat het dek krioel» het Noordzeekanaal zwalken en dat
over-de machtige zee (. .die altijd Grote Vier, Kleine 'Drie, Grote Vijf, de van Engelse en Amerikaanse di» we na Amsterdam Pampus krijgen.
Middelgrote Acht. En nu weer een plomatieke functionarissen.
Je hebt overigens een beste plaats
weer anders is, luisteraars!").
„Ik doe deze dingen altijd alleen", uitgekozen, hardstikke ongecompli»
conferentie van de Machtige Drie er»
Tot goed begrip: van 'zo'n luch» ?ens in de buurt van Pampus. Ik zal /ei ik kort. Churchill knikte goed» ceerd en dat doet me deugd, boy!"
tig programma verwachten wij t u uitleggen.
keurend. „Dat is historisch zo ge=
Boven ons waren de leden van het
geen wonderen. "Wel een vak»
Bermuda is natuurlijk van de kaart. groeid", zei hij. „Jullie hebben altyd gevolg aan 't dansen. Ik zuchtte en
kundig gebrachte, intelligente en Nu er zo'n schielijke vrede in Korea alles alleen moeten doen". Eisenho» constateerde dat het verantwoorde»
als het Kan wat geestige, tijdpas» is gesloten, heeft niemand meer bc» wer floot tussen z'n tanden. „Laat 'l lijkheidsbesef van de dames en heren
sering. 'Dit was een flodderige, lang bij Bermuda.
verleden rusten, Winnie", merkte hu maar matig was. „De dans op de vul»
zouteloze kletspartij, die zich
kaan!" riep ik op een gegeven ogen»
De moeilijkheid was trouwens ook scherp op.
eindeloos voortsleepte en door hier gelegen dat niemand precies
blik. Ik was ontstemd. „Hé, hebben
een enthousiast 'babbeltje v,an wist wie er aan zouden deelnemen.
jullie hier nog vuurspuwende ber»
burgemeester Van 'Fenema niet Amerika en Engeland natuurlijk, van
gen?!" riep Churchill verbaasd. „Nog
gered kon worden.
niet...." zei
ik luguber.
Frankrijk was men niet 'zeker, omdat
Wlinston abegon een opgewonden
Ofschoon wij niet weten wat priet» daar net de traditionele regerings»
verhaal over de beklimming van de
praat is, zijn wij ervan overtuigd dat crisis aan 't woeden was. Ruslands
Mount Everest. Ik had nu eenmaal
Hoekstra's mening ook in 'Zandvoort deelname aan het gesprek, stond —
de dood in en daarom brak ik het
wel wordt gedeeld, zij het dan wel» door enkele interne narigheid j es —
relaas af. „Vergeet niet de ontberin»
licht door een kleinere groep dan die, helemaal niet vast en zo was de zaak
gen, die wij doorstaan, als we de
welke het genoegen Zandvoort in de van Klein» en GrooMBermuda wat
Bunkert bestijgen!'" zei ik nijdig. „Op
aether te 'horen op zichzelf al vol» aan 't verlopen. Maar men gaat nieu»
we wegen in slaan. Er wordt straks
de Mount Everest heb je niks te ma»
doende toescheen.
ken met stuifzand". „Dat is zo, Mr.
iHet leek ons echter niet overbodig, geconfereerd over uiteenlopende za»
Winston", zei Eisenhower. „iBartje
ook de keerzijde van het 'Zandvoort» ken door niemand minder dan Eisen»
heeft gelijk en bovendien vind ik dat
se luisterspel de aandacht te geven, hower, Churchill en Bartje. Ik kan
geleuter over die berg van jullie,
die het eerlijkheidshalve toch wel er niets aan doen, maar ze heb'ben
stom»vervelend. Wat mij interesseert
mij gevraagd, omdat een van de Ie»
verdient.
is de vraag hoe lang het dek het
den van de Engelse diplomatieke staf
boven ons nog houdt...." (Er was
een poosje geleden in Zandvoort
inderdaad sprake van groot tumult).
heeft gelogeerd. Bij die gelegenheid
Eerste honkbal-negental
Inmiddels 'hadden 'beide heren de
kreeg hij bij herhaling de Zandvoort»
versterkende versnaperingen niet on»
se Courant in handen en al lezende
van Zandvooxtmeeuwen
aangeroerd gelaten. Ik bedacht dat
was hij tot de overtuiging gekomen
't weer een tactische blunder van de
uitgeschakeld voor titel
dat ik een bruikbare vent in de wc»
Koor Pampus
Nederlandse regering was geweest
reldpolitiek kon zijn. Er moest ge»
Door de nederlaag in de uitwedstrijd sproken worden op — zoals dat meer
Al keuvelend zakten wij van liever» om zó dik te doen. Alsof buitenland»
tegen Haarlem 3 is het Ie negental en meer mode wordt — „hoog ni» lede af -naar het kombuis, waar de se staatslieden alleen hier komen om
van Zandvoortmeeuwen uitgescha» veau". En ze lieten de keus van de kok een indrukwekkende hoeveelheid te eten en te drinken. Ik vind 't grof.
keld voor de titel. Het begin van de» plaats aan mij over. Nou heb ik een oorlammeren had gereedgemaakt.
De hofmeester kwam naar 'beneden
ze ontmoeting gaf Voor Zandvoort» liekel aan ver van huis en daarom
Iedereen kent mijn serieuze levens» en zei plechtig:
meeuwen veel hoop op een gunstig koos ik Pampus. (Ik moet opschieten, wandel en daarom hield ik mij aan
„Heren
u ligt voor Pampus!"
resultaat. Door goed spel wisten de w^nt er moet in deze krant waar» de afspraak met moeder en zette do
„Dat wist ik al lang, meneer!1' kef»
Meeuwen in de 2e inning een ver» schijnlijk iets over het weer van fles met kouwe thee aan m'n mond. te ik. Churchill en Eisenhouwer ren»
diende 2»0 voorsprong te nemen. Zondag j.l. en de warmte van Sep» „Verrukkelijk oudsHollands!" schok» d e n . . . . eh
schreden naar boven.
Evenals tegen iKennemerland werd 't tember 1843).
schouderde Churchill. „Laat mij es Zij zagen Pampus en tevens een
ook thans 'de 3e inning, waarin zij
Binnenkort gaan we praten en dat proeven". Hij nam een slok en kreeg grote menigte op de wal. Iedereen
een grote achterstand opliepen. Slecht is uiteraard geheim. Het uitstippelen een verschrikte hoestbui.
kwam naar de reling. Het volk op de
aangooien, veldfouten en een paar van de reisroute was niet geheim en
„Winston, stel je niet aan", zei kade juichte, vloekte, spotte, zwaai»
flinke slagen stichtten verwarring bij daarover kan ik enkele flitsen geven. Eisenhower. „Kom tot jezelf en ver= de met vlaggen, balde de vuisten, al
Zandvoortmeeuwen, waaruit Haar» (Noem dit dus een exclusieve repor» tel ons liever wat je denkt van de naar gelang de geaardheid. Een van
lem liefst 7 punten wist te scoren.
tage van de Zandvoortse Courant, de aanstaande besprekingen".
de leden van het gevolg van Eisen»
iHet negental van Zandvoortm. kon krant, die iedereen bij de hand heeft
Churchill weigerde zich uit te laten howcr kreeg een vrij rijpe en grote
de kracht niet vinden deze achter» en die overal — althans in de vrije over iets, wat nog te zeer gehuld is tomaat op z'n oog. 'Er hing een kaar»
stand in te lopen. Haarlem vergrootte wereld — een goede klank heeft. Ja. in het waas van onzekerheid, zo zei tje aan, waarop stond: „Wij ijsen
de voorsprong tot de 5e inning tot IJs, ik nok met deze zelfbesc'huldi» hij. De beide heren hadden inmiddels goetkpper vruit".
10»2. In de 5e t.m. 8e inning wist gingen).
de tractaties van de kok met meei
„Kijk", zei ik, „dat zou bijvoorbeeld
Zandvoortm. 4 punten en Haarlem
Eisenhower en Churchill kwamen dan normale overgave gehonoreerd. Molotov of Malenkov of Rode Hilde
2 punten te scoren. De laatste slag» per motorschip Hr. "Ms. „Jacoba van Ohurchill zat aan een stuk door te nooit getolereerd 'hebben!"
beurt van Zandvoortm. ginjj in met Achttienhoven" in IJmuiden aan.
lachen en vertelde met dreunende
•,Wie 'zegt, dat ik 't tolereer?" zei
een 12»6 achterstand. Deze laatste
Op de sluizen enterde ik de schuit. stem dubieuze moppen over Ierse ge» Eisenhower ijzig.
slagbeurt leverde slechts 2 punten Ik 'begroette Eisenho-wer en Winston 'woonten. Eisenhower oefende zich
Toen bracht ik een toast uit op
op, zodat de eindstand van deze pret» vrif hartelijk voor mijn doen en in» met een lasso op een lege fles.
'Pampus en Washington.
tige en sportieve wedstrijd 12*8 werd. formeerde naar hun gezondheid.
„'Heren, zullen wij naar boven
Het incident werd vergeten en wij
Het Ie negental van Zandvoort»
Ze negeerden de vraag, want ze gaan?" vroeg ik om de situatie te gingen de agenda vaststellen.
meeuwen is thans uitgespeeld.
gingen blijkbaar van het standpunt redden. „Tenslotte zijn wij hier om
BARTJE.

Reddingsdemonstratie
, . . . „scheepsramp" op zee . . .
A.s. Woensdagavond wordt een reef*
dingsdemonstratie op hel strand ge*
geven in samenwerking met de Kon
NoordiZuid Hollandse Redding Mij.,
de afdeling Zandvoort van hei Ned.
Rode Kruis, de Zandvoortse Reddingsbrigade en de Zandvoortse Po»
litie.
Op zee zal door de reddingbool
„Neeltje Jacoba" uit IJmuiden een
scheepsongeval geënsceneerd worden,
waarna de Zandvoortse reddingbooi
„C. A. A. Dudok de Wit" met leden
van de Reddingsbrigade te hulp zal
snellen. De gewonden worden door 'i
Rode Kruis daarna geholpen, waarna
de patiënten voor verdere medische
hulp naar het noodhospitaal — hei
Patronaatsgebouw aan de Gr. Krocht
— worden doorgezonden. De demonstratie welke voor de rotonde aan de
Sirandweg plaats vindt, vangt om 7
uur aan.

Proefvaart van „HET DING"
ging niet door
.. .het wachten is op vlakke zee.. .
De proefvaart van „Het Ding", het
zelfvervaardigde arnphibievaartuig, is
Zondagmorgen niet doorgegaan.
Verder dan de doop op het strand
met een fles champagne is men voor»
lopig niet gekomen.
Er waren nogal wat teleurstelling
gen voor Klaas de Voogd, die maan»
den lang aan de vervaardiging van
zijn vaartuig 'heeft gewerkt.
Met het vervoer vanaf de Zeestraat
naar het strand bij de Rotonde vlotte
het namelijk niet erg.
Reeds in de Zeestraat raakten de
ijzeren banden los die om het schoe»
penrad warea^ gelast.
Het stoten van het gevaarte op de
trottoirband had iets te veel van de
constructie geëist.
'Het is jammer geweest, dat men
te laat heeft bedacht, dat „Het Ding"
beter op het strand gemonteerd had
kunnen worden. Dan hadden de man»
kementen zeker voorkomen kunnen
worden.
Om tien uur startte men voor een
moeizame tocht naar de Rotonde,
waar de belangstelling enorm was.
Zelfs 2 bereden politieagenten moes»
ten er aan te pas komen om de me»
nigte kijklustigen enigszins te leiden.
Het publiek liet niet na zijn me»
ning ten beste te geven over de mo»
gelijkheden van „Het Ding". (Een
ironisch rijmelaar stuurde ons zelfs
een berijmde reportage in 10 regels).
Ook 'burgemeester van Fenema gaf
o.m. van. zijn interesse blijk, evenals
korpschef Huysman.
Door de dochter van de heer de
Voogd 'werden vergeefs verschillende
pogingen gedaan om de champagne»
fles volgens de regelen der kunst te=
gen de boeg van het met vlaggetjes
versierde vaartuig kapot te laten
gaan. Tenslotte vloeide het edele
vocht dan toch.
'Floor Koper, schipper van de red=
dingboot die als stuurman zou op=
treden, vond het in verband met het
opkomend tij en de nogal ruwe zea
maar beter om tot uitstel van de
vaart te adviseren.
De euvelen aan „Het Ding" zullen
op het strand, waar het gevaarte nu
staat, verholpen worden en met rus*
tig weer en een vlakke zee 'kan de
Voogd zijn geluk dan wellicht op=
nieuw beproeven.

Geslaagd
Donderdagavond werd door het Ned.
Rode Kruis een examen afgenomen
voor helpster. Examinator was de heer
Dr Nanninga uit Hoofddorp.
Het diploma behaalden:
Mevr. S. Bource»Zwemmer; mevr. C.
Castien=Poots; mevr. F. Frank»Kroon;
mej. A. van der Mije; mevr. A. J.
R. Poots»Hogen Esch; mej. A. N.
Vriend; mej. A. J. de Vries.
Na afloop werd ihet echtpaar Ent=
xmgcr hartelijk dank gebracht voor 't
vele voorbereidende werk.

Vrijdagochtend werd omstreeks tien
uur in de Tollensstraat een hond
doodgereden. Personeel van de Dienst
der Publieke Werken zorgde voor de
opruiming van het cadaver.
In een tuin van een perceel aan de
Wilhelminaweg werd Donderdag:
ochtend een zwerm bijen ontdekt.
Een imker wist de insecten te ver:
zamelen.

FAMILIEBERICHTEN
Inplaats van kaarten
JAN DRAAK
en
HANNY MARIA SELINE
KEILMAN
hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats hebben op
Zaterdag l Augustus om 11 uur ten
stadhuize te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening om 11.30 uur
door de welcerw. Heer Ds H. A.
Visser van Amsterdam, in de Ned.
'Hervormde Kerk te 'Zandvoort.
Zandvoort, Juli 1953
Zandvoortselaan 12
Receptie l Augustus van 3*5 uur
Zandvoortselaan 12

Sport
HONKBAL
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:
S.C. Haarlem 3*Zandvoortm. l 12=8
Zandvoortm. 2»E.'H.S. 3
29=5
Programma voor a.s. Zondag:
E.'H.S. 3*Zandvoortmeeuwcn 2 2 u.

- f '

DUIVENSPORT
„Pleines" hield op Zondag 26 Juli
een wedvlucht vanaf Mons. Afstand
217 km. Gelost om 7.50 uur. De eer»
ste duif arriveerde om 10.23 uur.
P. Peters 1. 23; IJ. van 't Hert 2,
15, 50; W. G. Koning 3, 30, 48; A.
Dorsman 4, 7, 9, 16, 18, 19, 27, 28, 51;
Corn. Koper 5, 6, 24, 25, 29, 32, 40;
J. Schrander 8; P. Koper 10; C. Vis»
ser 11, 39; A. Paap 12, 13, 42, 43; K.
Kramer 14, 31, 35; C. Keur 17, 41;
B. Lucasscn 20; C. K. Drayer 21, 26;
M. 'Buis 22; H. Lansdorp 33, 52; 'HiBartens 34 38, 47; V. C. de Munck
36; J. de Leeuw 37, 44; H. Vleeshou*
wers 45.
Ook werd er nog een wedvluchl
gehouden vanaf Orléans, afstand 531
km. Gelost om 8.30. De eerste duif
arriveerde om 14.58.27 uur.
Bartens l, 7; A. Dorsman 2; J.
Schrander 3; P. Koper 4, 6, 11, 17; H.
Lansdorp 5, 8, 9; A. J. Spolders 10,
14 24; J. N. iHuijcr 12; J. de Leeuw
13, 18; P. Peters 15, 16, 22, 23; Corn.
Koper 19; V. C. de Munck 20, 25;
C. K. Drayer 21.

VOLKSWAGEN
Off. Dealer

ete Ifoauw
Hij kende het klappert van de zweep

We kregen Japie te logeren,, het r vijf*
jarige resultaat van het alleszins ge*
lukkige huwelijk van mijn nichtje El*
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11281
ly met neef Koos.
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
Nu is dat voor mensen die de luiers
was en de 'kindersandaal t j es al lang
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
te boven zijn een evenement met ve»
VERLOREN
Ie facetten.
Aan de ene kant heeft het zijn be»
GOUDEN ARMBAND
koring, omdat 'zo'n 'kleine hummel
met parels ((aandenken). Te»
een sfeer in Ihuis 'brengt -waarvan we
gen beloning terug te bez.:
het hestaan al bijna -weer vergeten
van Stolbergweg 15.
waren, zo van: „En nu moet Japie
Te huur gevr. voor Ie helft
naar bed'je toe", of „als je nu als
Aug. KAMERS met VRIJE
een grote jongen je bordje leeg eet,
KEUKEN voor 7 pers.
krijg 'je van tante 'n lekker snoepje".
Tabak, Bilderdijkstraat 130Anderzijds is het lastig, want je
Amsterdam*W.
komt weer eens tot de conclusie, dat
kleine potjes nog altijd ontstellend
Eerste 14 dagen Aug. flinke
grote oren hebben.
MORGENHULP "gevraagd,
Maar enfin, we 'hadden het nu een»
De Gruyter's bier . . • . . Pilsener en
liefst alle dagen. Aanm.
maal 'beloofd, dus haalden we onze
Münchener. Steeds vers voorradig in
Vrijdagavond na 8 uur Bre»
paedagogische gezichten weer uit de
derodestraat 100 A.
handige pullen yoor twee grote glazen.
kamferkist en bonden ze voor onze
aangelaten. En ik moet zeggen: ze
WONINGRUIL.
stonden ons nog altijd goed.
Aangeb. vrij beneden'huis
Ons kleine familiestuk amuseerde
met tuin, goede stand.
zich kostelijk' en had een ware ado*
Gevr. zonnig boven» of be«
ratie voor zijn oom, overigens begrij*
nedenhuis met 2 slaapk. en
pelijk, want waar vind je de man die
Douchecel. Br. ond. no. 5801
met je kan boksen en er tegelijker*
bureau Zandv. Courant.
tijd een heel regiment kippen op na
houdt? Nergens tooh zeker.
Inkoop goud, zilver en
Alles leek dan ook heel vlot te
juwelen (ook tandengoud)
verlopen en we sloegen onszelf al op
de borst, omdat we zo soepel door
Fa. Heekman
het warnet •wisten heen te spartelen,
Gr. Houtstr. 164, Haarlem
wat de opvoeding van de trots en
Event. aan huis te ontbie*
glorie van de gehele familie met /ich
den. Tel. 12410. Lid van de
meebrengt.
Ncd. Juwelenbeurs.
Maar ja, op zekere dag vergeet je
toch wel eens even, dat er nog zo'n
kiendop in de buurt rondscharrelt.
We kregen een kleine woordenwis»
WINKELIERS,
seling. Laten we nu voorop stellen,
Per pu!
dat er overal wel eens wat is, een
Maakt reclame
kleine woordenstrijd of iets van die
door middel van
aard. Dat komt in de beste families
voor.
de
Waarover het ging, zou ik niet
met cassaboa
ZANDVOORTSE
meer kunnen zeggen, maar in ieder
geval staat het wel vast, dat ik ge*
COURANT
lijk had.
•En ik heb er dan ook het mijne
Want:
van gezegd: In het gemoedelijke dan.
Totdat mijn wettelijke wederhelft
Wie niet adverteert
mijn woordenstroom stuitte, door een
knipoog te lanceren in de richting
wordt vergeten!
van het joch, dat ogenschijnlijk rus*
tig zijn pap zat te lepelen.
Me plotseling weer bewust, van de
Gemeubileerd te huur gevraagd:
opvoedende taak, die op mijn schou»
MELKERIJ
ders rustte, verdween ik schielijk
door echtpaar zonder kinderen, vanaf l Septem*
naar de keuken, mijn aftocht dekkend
b er voor 6 maanden of langer;
met een: „Zal tante nu eens wat lek»
kere besjes halen?"
chique gemëubil. benedenhuis
Nauwelijks 'had ik de kamerdeur
Heel 't gezin heeft
met tuin, badkamer en telefoon. Brieven met op»
achter me dichtgedaan, jof Japie liet
(ook
Bulgaarse)
belangstelling
gave van conditiën, Letter H.L. Amstelkade 125
zich van zijn stoel glijden, klom bij
Amsterdam=Z.
Heerlijk, verfrissend en, last not least Ooms knie weer naar boven en vroeg
voor de
met een trek -van intens medeleven
ZANDVOOBTSE gezond
HOGEWEG 29.- TELEFOON 2464 op zijn bruin verbrand snuitje: COURANT
„'Heb je erg op je d..nder gehad?"
TE KOOP: d. eikenh. slaap»
k. ameubl., litsjumeaux, te»
vens 2 T.L. ornamenten. Te
bcvr.: Slaap, Brederodestr. 1.
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Geslaagden
Wim Gextenbachschool
Geslaagd Mulo*B: Albert Pool en
Jan Sc'hweinsbergen.
Geslaagd Mulo*A: Annie Groene*
stein, Gerlach iHalderman, Ina van
Hamburg, Jeanne Hofman, Cor
Keur, Annie 'Kou, Theo Laane, Si*
mon Termaat.
Toegelaten tot de 3e klasse van
het Christelijk Lyceum: Alice Spol*
ders.
Toegelaten tot de Ie klasse van
een Middelbare school: Rose 'Druk*
ker, Hans Gaus, Hans Schörn.
Geslaagd voor de Ambachtsschool:
Jaap Molenaar.

ni

Onze plaatsgenoot de heer E. van
Steenvelt slaagde te 's*Gravenhage
voor de acte iHandelskennis L.O.
—o—
Als leerling van de International
school te Zandvoort slaagde mevr.
C. J. Hollcnberg voor het Midden*
stands examen.
—o—
In het berichtje over geslaagde M.T.
S.»ers {Vrijdag j.l.) zijn door ver»
keerd opnemen enige onjuistheden
geslopen. iHet juiste bericht luidt:
voor het diploma werktuigbouw*
kunde geslaagd: D. F. van Laren en
S. Zonneveld; voor het dipl. bouw»
kunde C. van Dam.

Gemengde berichten
Voor diefstal van kleine- gebruiks:
voorwerpen en toiletartikelen werd
Vrijdagmiddag door de politie een
19:jarige Haarlemmer aangehouden.
Hij bekende diefstallen in een drie:
tal winkels gepleegd te hebben.
—o—
Zaterdagmiddag ontstond omstreeks
half twee in de automatenhal aan de
Kerkstraat een begin van brand in
één van de opgestelde apparaten.
Oorzaak was kortsluiting. Een lid
van het personeel wist het vuur met
enige emmers water te blussen.
Een Argentijn reed Zondagmiddag
zijn wagen achterwaarts van een per:
keerterrein op de Boulevard de Fa:
vauge, waarbij hij in botsing kwam
met een andere auto. De schade ivas
gering. Persoonlijke ongevallen ble:
ven uit. Procesverbaal werd opgamaakt.
Ter ontnuchtering werd Zaterdag:
avond een 47:jarige Haarlemmer in:
gesloten. Toen hij na verloop van
enige tijd weer ;bij" was gaf hij een
valse naam op en werd prompt in de
cel teruggebracht.
Zaterdagmiddag had omstreeks half
twee in de Kerkstraat een botsing
tussen twee auto's plaats. Alles liep
goed af. De schade was gering.

GELSKE DE' NES.

Verkeerstechnische problemen
na opheffing tram worden onder het oog gezien
r

Opnieuw 2ijn besprekingen gevoerd
over het verdwijnen van de tram tus»
sen Amsterdam en Zandvoort, het»
geen nu eind 1955" zou plaatsvinden.
Ofschoon dit nog even duurt is
men nu reeds intensief bezig de ver*
keersproblemen, die onvermijdelijk
zullen optreden, bij yoofbaat het
hoofd te bieden.
Een grote moeilijkheid is de over»
weg bij het station Aerdenhout die
een geregelde busdienst ernstig in
gevaar zou brengen, doordat hij zo
vaak gesloten is.
Wanneer het treinverkeer toeneemt
zal dit bezwaar zich
nog sterker doen
J
gevoelen.
*
Overwogen wordt dan ook om een

tunnel te 'bouwen onder d'e spoorlijn,
waarlangs het wegverkeer vlot zal
kunnen verlopen.
De vraag is, waar deze tunnel moet
komen; bij het station Aerdenhout of
in het verlengde van een nieuwe weg
die van Zandvoort naar Haarlem zou
worden aangelegd ten Noorden van
de Zandvoortselaan.
In vroegere publicaties hebben wij
al eens gewezen op de grote proble=
men die 'het opheffen van de tram
met zich mee 'zal brengen.
Met interesse moet men dan ook
de beslissingen inzake deze materie
tegemoet zien. .Zij zullen voor 'Zand=
voort ongetwijfeld een belangrijke
rol spelen.

Eerste Zandbouwwedstrijd van het seizoen
.... grote deelname....
Vanmorgen had-zich op 't strand
voor Bad Termes weer een groot aan»
tal deelnemertjes verzameld voor de
eerste 'Zandbouwwedstrijd die door
Touring Zandvoort in dit seizoen
werd georganiseerd.
Van de groep 8*9 jaar hadden zich
76 zandbouwmeesters aangemeld, van
de groep 10 t.m. 12 jaar 69, van de
ouderen 35. In totaal dus 180 kin*
deren, die allen met veel animo aan
het werk getrokken waren.
Een Zandbouwwedstrijd levert bij*
na altijd een aantal geijkte onderwer*
pen pp zoals forten, krokodillen, al
of niet fraai opgewerkt met schel*
pen, die nu al enige jaren „in de
mode zijn".
Ofschoon een 'Zandbouwwedstrijd
— de naam zegt het tromyens al —
vooral bedoeld is om de kinderen in
zand te laten bouwen, valt bij som*
mige werkstukken het accent voorna*
melijk op het versieren. Van te vo»
ren zijn daar soms uitgebreide maat*
regelen voor getroffen, zoals het ver*
zamelen van flink wat schelpen of
•het kleuren ervan.
Deze keer waren er ook wat min»
der gangbare onderwerpen te zien.
We merkten o.m. op een zeer ^org»
vuldig gevormde miniatuur*water*
toren, vlinders, een prima ballerina,
een race=auto en een Eiffeltoren om
maar eens een greep te doen. ,
De kinderen waren om half negen
begonnen.
_
/
De uitslag van 'de jury, dit keer

bestaande uit de heer (Hugenholtz en
leden van de Vriendenkring „De
Branding", de heren Veltkamp, Lan=
gewis en Rekkers en mevr. Kater,
werd omstreeks 12 uur bekend ge=
maakt.

Uitslag:
Groep 8:9 jaar
1. W. en M. Pauw (watertoren)
2. Jaap van Dijk (kasteel)
3. Joke Gerritsen (anker)
Troostprijzen: Lodewijk Wiener (zee»
ster) en Üudi Hoogeboom (ridder).
Groep 10 t.m. 12 jaar:
1. S. V.d. >Staay ï
P. Keur
} (krokodil)
'P. Voetelink J
2. E. Arneveld („Ascari")
3. B. Hoogenboom (paardekop)
Troostprijzen: J. Weber (fort) en
F. Brugman (ooievaar).
Groep 13 t.m. 16 jaar
1. Jan de Vries (watertoren)
2. Paula Wblters (danseres)
3. 'George 'Brugman
(Tour de France)
Troostprijzen: Hans Gaus (wapen
van 'Zandvoort); Ronald Aasen en
Louis v.d. Hulst (Eiffeltoren).
De prijzen bestonden uit waarde»
bonnen van ƒ 7,50, ƒ 5,- en ƒ 2,50;
de troostprijzen uit tabletten choco»
lade. Alle deelnemers werden ge»
tracteerd op limonade.

A L L E S voor de

SCHOOL Belangrijke
Boek* en Kantoorboekhandel

telefoonnummers
en adressen

F. VAN HERWIJNEN
Haltestraat 12 - Telef. 2686

Het werk van de A.V. O.

2000
2403
3043,
2100
Z345
2499
2262

Brandmelding
Commandant Brandweer
S044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesbeer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Baadliulsplein
Stoomtvassery „Hollandia",
fynstrykerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht,,Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binfco"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Wljnhandel Lefferts, Zeestr. 44

l Augustus wordt door de A.V-O. een
collecte gehouden in Zandvoort. Op 3887
verzoek plaatsen wij een kort over*
zicht vatfwat de A.V.O. doet.
2560
'Blind of slechtziend — doof of
slechthorend —{spraakgebrek — am* 2135
putatie of belernmering ledematen — 2424
defect aan hart.fcadem'halingsorganen,
maag e.d. — geestelijke defecten — 2975
epilepsie — diabetes — rheuma.
2254
Dit zijn de rubrieken waarin dui*
zenden van onze landgenoten inge*
schreven staan < bij de 'Nederlandse
Vereniging A.VJO.
Sociale zorg
GEBOORTEKAARTJES
voor minder»vahden — te Amster*
Gertenbachs Drukkerij
dam.
;
Duizenden landgenoten, die niet in
Achterweg l Tel. 2135
aanmerking komen voor opneming in
het normale arbeidsproces. Niet al*
leen missen zij 4us gezondheid, maar
ook arbeid. En wat is groter vreugde
dan gezond zijn werk te kunnen
doen?
Vandaar 'het devies van de A.V.O.:
— Actio Vincit 'Omnia" oftewel „(Be*
zigheid Overwint Alles" — waardoor
Monopole
deze vereniging 5de belangen van on*
Dinsdag
28
Juli
7 en 9.15 uur: film
ze minder*valide landgenoten behar*
„Een avond in Parijs".
tigt, in de ruimste •zin van het woord.
Mogelijk zult U vragen: in hoeveel Woensdag 29 Juli 7 en 9.15 u.: idem.
gevallen werd 'hulp verleend? De cij*
Donderdag 30 Juli 7 en 9.15 u.: idem.
fers spreken!
Het Centraal Arbeidszorg Bureau Vanaf Vrijdag 24 t.m. Donderdag 30
had — in samenwerking met de ca. Juli 2.30 uur (alleen bij slecht weer):
80 plaatselijke afdelingen, de advies*
film „De gelaarsde kat".
bureaux, de door haar of met haar
medewerking gestichte z.g. beschut*
tende werkplaatsen — in 1952 in
Andere attracties en
„zorg" 5931 minder*validen; waarvan
nuttigheden
155 militaire*, 328 'burger oorlogs*
Da
•lijks
in
Hotel Bouwes: Orkest
;
slachtoffers en '5548 andere minder*
Charles Prouché met zang van
validen.
Gerty Brant. De komende week:
Geplaatst werden 765 personen,
De Nemirows Oriento Fantasia,
waarvan 456 -in particulier bedrijf, 28
Sprookjes van het Oosten; Paul
in Overheidsdienst; 113 werden aan
Arland, the merry angeler, gooche*
een eigen bedrijf geholpen, 135 wer*
len met vis.
den geplaatst in een beschuttende
werkplaats, terwijl 33 personen aan Donderdag 30 Juli 8 uur: Chopin»
permanente huisarbeid geholpen kon*
recital door Theo van der Pas in
den worden.
<.
het Patronaatsgebouw, Gr. Krocht.

WEEK-AGENDA

54e Jaargang no. 59 — Verschijnt Dinsdag, en Vrijdags

DVDORTSE CDU

Eedactie: E, Leef lang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

VRIJDAG 31 JULI 1953

Opgericht 1900

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Gesprek met Burgemeester van Fenema

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Rode Kruis-collecte 1953

Wij behoeven onze lezers niet dui»
De zich nu reeds ment onder druk trachtte te zetten.
clelijk te maken, dat het Nederlandse
De gezagsverhouding lussen leger
anderhalve maand
Rode Kruis steun nodig heeft om ds
en staat was een van die netelige
voortslepende
kabi:
vrijwillig opgenomen taken te kun»
netscrisis in Indonesië kwesties die men niet iot een op/o?»
nen vervullen. Daarom meent de af»
dreigt af te zakken sing kon brengen zonder een rege»
lot het peil van een ringscrisis Ie veroorzaken.
deling Zandvoort van het Neder»
Alleen hel persoonlijk gezag van de
algehele maatschappen
landsc 'Rode Kruis te kunnen vol»
president wist toen een militaire dia
lijke
en
morele
ontreddering.
staan met de simpele mededeling,
VELE PROBLEMEN, MOEILIJKE
OPLOSSINGEN,
Beschuldigingen van corruptie over tatuur te voorkomen.
dat er komende week van Maandag en weer, gevolgd door lastercampag:
De officieren die hierbij waren be:
VAN BUSSTATIONS EN
FONTEINEN
3 Augustus t.m. Donderdag 6 Augus» nes, waarbij men zich niet ontziet de trokken zijn echter nimmer ter ver:
geroepen of van hun
tus de huis*aan»huis collecte zal wor» hoogste regeringspersonen in het antwoording
verdacht te maken, beho: posten ontheven.
den gehouden en op Zaterdag S openbaar
De toenemende activiteiten der
tot de orde van de dag.
Een .interesante kluif' voor de nicu» naar het strand, DAN echter min of Augustus a.s. de straat» en strand» renliet
tot stand komen van een nieu: benden verschaft het leger als het
meer
buiten
de
route.
Burgemeester
we gemeenteraad, 7.0 betitelde Bur»
we regering schijnt voornamelijk af enige gezagsorgaan dat hiertegen e[:
'Fencma heeft voor dit deel van collecte.
te hangen van een min of meer vir: fectief kan optreden een steeds gro»
gemeester mr H. M. van Fenema, in van
de middenstand zeker de grootste
luoos kunnen omzeilen van de voor: tere invloed op de bevolking en de
een gesprek dat wij gisteren met hem aandacht en hij verzekerde ons dat
naamste problemen zoals landher: plaatselijke autoriteiten.
hadden, de oplossing, 'die moet wor» de 'belangen^die hier op het spel Muziekavond en . . .
vorming, het minderhedenvraagstuk
staan
uiteraard
veel
gewicht
in
de
den gezocht voor de verkeerstech»
etc., waarmee het land worstelt.
Een herhaling van de gebeurtenis:
zullen leggen.
„Gort met stroop" De innerlijke tegenstellingen tus: sen rond de 17e October lijkt onder
nische problemen die zullen ontstaan schaal
De N.iZ.H. voelt zeer veel voor het
de grote regeringspartijen blijken de huidige verwarde omstandigheden
na de opheffing van de tram in 1955. punt aan de watertoren omdat zij Maandag 3 Aug. zal op het Raadhuis» sen
alleen ten koste van het algemeen be: in Indonesië dan ook geenszins denk'
In Maart 1956 zal alles wat nu aan dan haar publiek vlak bij zee kan plein een muziekavond worden gege» lang te overbruggen.
beeldig. In hoeverre de president en
het Raadhuisplein aan de tram her» brengen, hetgeen uiteraard de ser» ven, zo vernemen wij, door de Zand» Een, zij het althans voorlopig, hoog: zijn omgeving dan nog over het no:
vicc
verhoogt.
Accordeonclub en de North» tepunt in dit alleszins twijfelachtig dige gezag kunnen beschikken om bij
innert, verdwenen zijn, resteert....
Een groot deel van het publiek zal voortse
Ranchers. Bij deze gelegenheid duel tussen de regeringspartijen, was een hernieuwde botsing tussenbeide
een ruimte met een zandpad. Maar vanaf dit punt op de Rotonde aan» Sea
/.al ook de oud»Zandvoortse dans de 17 Ocfobenaffaire, waarbij het Ie: te komen, blijft voor velen in en
stevenen ,om zich naar het strand ,,'Gort
wat dan?
met Stroop", worden gedanst. ger met geweld regering en par/e» buiten Indonesië een bange vraag.
te
begeven.
Daarom
zal
een
winkel»
Door 60 bussen zal vanaf Amster»
galerij, die geprojecteerd is tegenover
dam en Haarlem de dienst moeten (Hotel Bouwes een zeer gunstige lig»
worden onderhouden, dat wil zeggen ging kunnen hebben.
De investeringen die voor de ves»
dat er om de vier minuten een bus
tiging van een busstation bij de wa=
aankomt!
tertoren zullen moeten worden ge»
Hoe moeten deze rijden, waar zul» maakt, zullen misschien een ƒ 10.000
len ze zijn gestationncerd zonder een belopen. {(Het parkeerterrein zal voor
geweldig obstakel te veroorzaken! het zware busverkeer bijv. moeten
LAATSTE ZITTING VAN ZANDVOORTS HUIDIGE RAAD
Zie hier enige vragen die langzamer* worden' verzwaard).
'Bij een en Binder moet dan tevens
hand urgent beginnen te worden. worden j gerekend op liet feit dat de
Voorlopig wordt aan twee mogelijk» busdienst/ vanaf Bloemcndaal, die Dinsdagavond zal een beetje bijzon» Zandvoorrs bevolking vaak op boei» stallatie op een vrachtauto van P.W.
momenteel op het Stationsplein ein» dere avond zijn. Dan wordt de laat» cnde wijze illustreerden.
heden gedacht.
— een agendapunt dat deze Raad in
digt, zal worden doorgetrokken. Een ste vergadering gehouden van de
Deze Raad kende ook zijn verras» zijn eerste vergadering te behnndc»
is dat er een logischer afschei» Zandvoortse Gemeenteraad die op 6 sende
Een busstation feit
waarin de be» len kreeg — het vraagt alles aan»
ding tussen bus» en treinverkeer zal September 1949 werd geïnstalleerd. langen eensgezindheid,
van Zandvoort op duidelijke dacht, voorbereiding.
op het |,Zwarte veld' komen, het ene-eindpunt voor Zuid, {Een
Belangen van Gemeentenaren, Ver=
Raad die in dè\Ioop van de tijd wijze werden verdedigd en nnge»
het voor Noord.
twee plaatsen -veranderde. Voor streefd in een sterke besluitvaardig» enigingen, Bedrijven etc., er was een
Dit is eventueel mogelijk, ofschoon
Hierbij komt volgens ons nog dat op
Raad die ze onder ogen wilde zien.
de directie van de N/ZJH. eraan tvvij» het (Zuidelijk gedeelte van de Bad» de heer Sijtsma ('P.v.d.A.) verscheen heid.
Deze "Raad kende verder de humor,
Niemand die zal willen beweren
heer F. Diemer. 'Het Communis»
fe.lt of daar genoeg ruimte zal zijn plaats zich gestadig uitbreidt zonder de
tische Raadslid Blom week voor de de charme van de rake interruptie, dat elk besluit een moclel»besluit, elke
voor
draaien,
stationneren
etc.
dat
er
een
vervoersmogelijkheid
in
de ongedwongenheid. In deze Zand» zitting een model=xitting was. Dnt is
. 7 Men" móet hier bovendien rekening de. buurt is. Het Zuidelijk gedeelte heer J. Moll).
voortse Gemeenteraad kon gelachen
Jiojuden^rtiel^he,^ feit^dat^Qp„.'t jZwar», (dreigt min of.'ïneer g.eïs.oJeer.cUtCj'wpr» . Ofschoon .het merendeel van de ,w-or/den,.-./5en-.lielangr,ijk
gplukljjg-te .veld"«en'nieuwe brandweer "gsra» uien. \Vat dat' betreft is er voor her: Ra.au zal terugkeren is ""er reden om verschijnsel, niel,-in"hct.en
ge. is gepfojècteërd, een plaats die verplaatsen van het buseindpunt in e~ven stil te staan bij de .scheiding' de „vaste bezoekers" van'mins't'voor'
hiervoor zeer'^gunstig is. Bovendien zuidelijke richting zeker een en an» die Dinsdagavond zal plaatsvinden. deringen: de persmcnscn. de verga»
zal in dezèibuurt — naar waarschijn* der te zeggen.
September zal de "Zand'
lijkheid -^".'een postkantoor verrijs
Mr van Fenema zeide momentcel Want inRaad
een ,ander gezicht' heb»
zen....
voor een compromis te voelen en voortse
hij zal iets van zijn intimiteit
(Hierop komen wij direct nog terug. achtte het denkbaar dat in afwach» ben,
verloren, doordat het zetel»
'Het grootste probleem" vormt een* ting van de verdere ontwikkeling, een hebben van
13 naar 15 is uitgebreid,
ter de afvoer van de bussen, die zich busstation tijdelijk bij de watertoren aantal
er zullen nieuwe, onbekende figuren
dan over het Raadhuisplein zouden zou worden gevestigd. De winkeliers zijn
die wellicht nieuwe en onbeken»
moeten wringen om via 'Grote in de-Kcrkstraatfhl.w.z. die welke het
de accenten in de besprekingen leg»
Krocht, Dr 'Gerkestraat in de rich* van"de passage moeten hebben, zou» gen,
het college van B. en W. zal ge»
ting Haarlem te verdwijnen. Gezien den dan kunnen nagaan of hun om» deeltelijk
gewijzigd, kortom het
de intensiteit van het busverkeer is zet inderdaad zeer ongunstig wordt zal anderszijn
wezen, misschien wel heel
deze mogelijkheid echter onaarrvaarcU beïnvloed. Daar de Kerkstraat toch anders.
baar. Afvoer in de andere richting altijd een centraal punt van het dorn
brengt het doorkruisen van de ver* blijft, valt dit wellicht sterk mee. Te
keerstroom naar en van Zandvoort voorzien valt echter dat van de zijd-i
met zich mee, en wel aan de Kostver» van de Middenstand — begrijpelij»
lorenstraat en bij Tolweg»Gerke» kerwijs — zal Avorden gereageerd.
straat. Ook dit is totaal niet aanlok»
(Het lijdt o.i. gè^p twijfel of er zal
kelijk. De enige mogelijkheid zou zijn een omzetdaling ^plaatsvinden in de
dat de trambaan geheel en al van Kerkstraat. Dit zal ongetwijfeld een
Zandvoort tot Haarlem wordt om' netelig, zo niet onoverkomelijk, pro»
geschakeld in busbaan, waarlangs bleem worden.
dan alleen het busverkeer zal rijden.
Dit is een suggestie die ons blad, zo=
Verbetering van aanzien
als onze lezers zullen weten, precies
(Hoc het ook zij, door het verdwij»
een jaar geleden aan de N.Z.H, heeft nen
van de tram ontstaat er een
gedaan. Men noemde dit toen onuit» ruimte grenzend aan het Raadhuis»
voerbaar door de kosten die eraan plein. Er doet zich dus een mooie ge»
verbonden waren. Het doet ons ech» legenheid voor om dit plein te ver»
Het blijkt dat hiervoor reeds
ter plezier dat deze mogelijkheid nu béteren.
verschillende ideeën bestaan. Mr van
toch ernstig wordt overwogen, ook Fenema deelde ons mede persoonlijk
al zijn hier enorme kapitalen mee bij het hoofd der Posterijen Ir Neher
te zijn geweest om hem te vragen
gemoeid.
g e e n verbouwingen aan het huidis-e
Maar: men zal zeker niet aan een postkantoor te laten plaatsvinden.
omschakeling van trambaan in bus» ,Geef ons de ƒ 100.000 verbouwings»
baan beginnen, wanneer men niet ze* kosten, dan kan de Gemeente een
ker is of de g e h e l e route tot en modern postkantoor annex woon»
met 'Haarlem soepel kan verlopen. ruimte bouwen en aan de P.T.T. ver=
Aan een eindje heeft men niets. Sa* huren'. Het schijnt dat de Posterijen
menwerking tussen provincie, rijk, hiervoor wel interesse hebben. Het
gemeenten en N.Z.H, is dus in alle ligt dan in de bedoeling het oude
opzichten een wel zeer dwingende eis Postkantoor, dat als een vooruitste»
voor dit gecompliceerde vraagstuk, kende punt komt te liggen, te kopen
Maar ook het tijdstip waarop deze
In de vier jaar die voorbij gegaan ook niet nodig om in laatste mstan»
Evenzeer geldt dit voor de aanleg en af te breken en daar eventueel
van tunnel(s) in Aerdenhout onder een modern winkelcomplex te stich» nieuwe Raad zijn werk zal aanvangen, zijn, hebben in deze mengeling van tie sympathie te hebben voor een
ten.
zal een wezenlijk ander tijdstip voor discussie, eensgezindheid, humor en bestuurslichaam wiens besprekingen
de spoorlijn, teneinde een vlot vcr=
Mr van Fenema had dan nog een deze gemeente zijn, dan vier jaar ge» welsprekendheid vele plannen vaste men jaar in jaar uit op de voet heeft
loop van het wegverkeer te garandc»
wens. De fontein voor het Raadhuis leden. Als men deze vier jaar over» vorm aangenomen, vele werden uit» gevolgd. Niet nodig ook om bij het
ren.
verwijderen en de oude teak»houten ziet dan is Zandvoort veel veranderd. gewerkt en vele gerealiseerd. Boule» verdwijnen van die Raad even stil te
weer aanbrengen onder de Die vier jaar vormen gezamenlijk vard, watertoren, Rotonde, flatbouw, staan bij een periode waarin zij heeft
Bij de watertoren deuren
trap.' Maar dan een fontein midden een belangrijk stadium in 'Zandvoorts hotclbouw, woningbouw, zijn woor» gewikt en gewogen naar aard en in»
De andere mogelijkheid die zich nu op 'het vernieuwde Raadhuisplein en herbouw en expansie.
den, die onder het bestuur van deze zicht.
voordoet, is een busstation op het aan de andere kant van het plein een
Iets wat niet in de laatste plaats te Raad niet alleen woorden zijn geblc»
ronde plein aan de watertoren. De plantsoen.'
danken is aan de Raad die Dinsdag ven.
De belangstelling van de Zandvoorl:
bussen komen dan via Haarlemmer»
Wanneer dit alles gerealiseerd kan zijn zittingsperiode beëindigt. Niet
Al lagen de initiatieven soms el» se burgerij is niet altijd even groot
straat, iHogeweg aan en vertrekken worden dan zal het aanzien van dat de beslissingen altijd even vlot ders, medewerking was tenslotte no»
via Hogeweg, Dr Gerkestraat. Een Zandvoort zeer belangrijk zijn ver» tot stand kwamen.
dig en deze medewerking is in vele geweest voor de gedachten en /lande»
soepel en vloeiend verloop.
lingen van haar vertegenwoordigers
beterd, een feit dat niet te ontken»
Deze Raad kende diepgaande me» vormen verleend.
Misschien dat hiervoor in de Haar» nen valt.
ningsverschillen, niet alleen tussen
'Het is misschien verkeerd om al» in de Raadzaal. Dinsdagavond a.s.
lemmerstraat een rij bomen moet
In ieder geval is het zeker dat de verschillende politieke richtingen, tijd aan grote projecten te denken.
sneuvelen, hetgeen drie meter weg» Zandvoort in de komende jaren een maar tevens een onderscheid — dwars Ook in de Gemeente zijn vele kleine zouden wij echter een tot de nok
breedte zou opleveren.
belangrijke periode tegemoet gaat. door politieke formaties heen — tus* •zorgen, -waarin voorzien moet wor» gevulde publieke tribune willen zien
Ongetwijfeld zal over al deze zaken sen diepgewortelde karakteristieke den. Kleine, op het oog onbelangrijke, uit sympathie voor de mensen die,
Een giote moeilijkheid, die hier het laatste woord niet zijn gespro» opvattingen, uit Zandvoortse tradi* besluit j es die een vlot verloop van ieder op hun eigen wijze, verani:
echter om de hoek komt kijken is de ken. De nieuwe Raad zal inderdaad ties voortgekomen, en minder gebon» de Gemeentehuishouding moeten ga»
positie van de Kerkstraat en met na» voor ingrijpende beslissingen worden den opinies. Vele van deze tegenstel» randeren. Grote plannen die het woording droegen en getracht heb:
me • van de winkeliers in de .Kerk» gesteld! En de Raad zal uiteindelijk lingen hadden hun — wij zeggen dit aanzien van de gemeente geheel en ben een gunstige gang van zaken in
straat.. NU een gunstige ligging, het laatste woord hebben -in deze zonder aarzelen — bekoring, omdat al raken, maar ook een beslissing hun en onze gemeenfe, zoveel als
door de directe afvoer van de tram aangelegenheden.
zij de veelzijdige samenstelling van over het aanbrengen van een-kiph\= mogelijk, te bevorderen.

ZANDVOORTS DILEMMA
na opheffing tram
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ZIET ONZE ETALAGES

Uitstekend geslaagde oefening
Naar schatting zeker vijfduizend per»
spnen hebben Woensdagavond een
uitstekend geslaagde reddingsdemons
stratic van de Kon. N.Z.'H.R.M., de
Zandvoortse Reddingsbrigade en het
Ned. Rode Kruis bijgewoond.
Er heerste reeds lang voor 7 uur
een gezellige drukte in de nabijheid
van de rotonde en ongeveer twintig
minuten voor 7 had men in de
gaten dat de IJmuider reddingboot
„Necltje Jacoba" op volle kracht
naar Zandvoort voer. Precies op het
afgesproken tijdstip lag deze fraaie
boot op de flink deinende zee te
steigeren. Opeens zag men in de na*
bijheid van dit schip rook opstijgen.
De Zandvoortse reddingboot „C.A.
A. Dudok de Wit" werd naar het
strand gebracht en vervolgens in het
water gelanceerd. Binnen tien minus
ten was de Dudok langszij van de
Neeltje Jacoba en de zes gewonden
— als gevolg van een „ontploffing"
aan 'boord — werden snel van boord
gehaald. Korte tijd later was de Du»
dok al weer aan strand teruggekeerd,
waar de leden van de 'Zandvoortse
Reddingsbrigade gereed stonden om
de patiënten met brancards naar de
rotonde over te brengen.
Inmiddels waren de doktoren Ent»

INTERPELLATIE van de heer
Tates in laatste vergadering
van ,oude Raad1
,-,< i
i.

i !

Het ligt in de bedoeling van de heer
Tates, lid van de Gemeenteraad, om
Dinsdag a.s. het college van B. en W.
te interpelleren over de plannen die
bestaan i.v.in. opheffing van de tram.
De interpellatie luidt als volgt:
1. Heeft Uw College kennis geno»
men van een publicatie i.z. plans
nen om te zijner tijd, na de op»
heffing van de tram en bij het in
dienst stellen van autobussen door
de N.Z.H., het eindpunt naar het
parkeerterrein bij de watertoren
te verplaatsen?
2. Is het College bereid de Raad me'
de te delen wat er mede wordt be'
oogd dergelijke 'berichten te laten
lanceren, zonder de mening van
de Raad, die uiteindelijk beslis»
send is, te toetsen?
3. Is Uw College 1 met ondergeteken»
de van mening ! dat dergelijke p u»
blicaties -niet alleen voorbarig en
onnuttig zijn, doch tevens onno»
dige onrust bij de middenstand
venvekken?
4. Is Uw College bereid de toezeg»
ging te doen, dat voorbarige mes
dedelingen als hierboven genoemd
in de toekomst 'zullen worden ver'
meden?

„Het Ding" uit de vaart

.... Dudok was snel langszij....
zinger en van der Meer gearriveerd,
die de leden van de Rode Kruis»
colonne richtlijnen gaven voor debe»
handeling van de gewonden. Nadat
deze oefening naar genoegen was af»
gehandeld werden de patiënten met
twee ziekenauto's naar het Patros
naatsgebouw aan de Grote Krocht
overgebracht, alwaar in allerijl door
de helpsters van de Rode Kruis»
colonnen een noodhospitaal met 12
volledig uitgeruste bedden — was m'
gericht. De patiënten verdwenen on»
der de dekens tot het tijdstip dat Dr
Entzinger in een korte toespraak de
autoriteiten en de medewerkers dank
had gezegd voor de totstandkoming
van deze goed geslaagde demonstras
tie, die voor allen zo'n goede en
nuttige oefening was geweest.
Niet morsen

Zeiss~ VoigtlanderAgfaKodak-camera's ~ Smalfilms
Prismakijkers

....DINSDAG....
Kinderballonwedstrijd
Dinsdag 4 Augustus zal de door Tpu»
ring Zandvoort georganiseerde Kin»
derballonwedstrijd worden gehouden.
Vanaf heden zijn aan het Bureau van
Touring Zandvoort op het Raadhuis»
plein deelnemerskaarten verkrijgbaar;
en wel tot en met Maandagmiddag.
Dinsdagmorgen kunnen tegen afgifte
van dit deememersbewijs de ballon»
nen worden afgehaald aan Zomer»
lust.
Het oplaten van de ballonnen zal
plaatsvinden om kwart voor één
precies Dinsdagmiddag op de V-O'
tonde. Voor de „oplaters" van de
verst gekomen ballonnen zijn weders
om prijzen beschikbaar. Naar men
ons mededeelde, - wordt het aantal
deelnemers aan,'deze Kinderballon»
wedstrijd op vijf~a zeshonderd ge'
schat.

T

Pasfoto's - Foto~atelier
Ontwikkelen Afdrukken -, Vergroten

Contact tussen „Avifaüna"
en Zandvoort?
Volgens onbevestigde berichten zou
vanuit Zandvoort een poging zijn ge'
daan om het onlangs failliet vers
klaarde vogelpark „Avifaüna" te M'
phen a/d Rijn naar de badplaats te
krijgen. Er zou zelfs reeds een bod
geaaan zijn.
van l—9 Augustus

LUNAPARK

Morgenmiddag zal op het terrein aan
de (Herenstraat, bij het eindpunt van
de tram, een lunapark open gaan.
De opening zal officieus door de
heer A. Slegers plaatsvinden, zo werd
ons medegedeeld.
Deze kermis, die onder auspiciën
van de Oranjevereniging naar Zand'
voort komt, zal tot 9 Augustus in
de badplaats blijven. Hij zal bestaan
uit cle gangbare kramen, een zweef»
molen, draaimolen" etc., in totaal 30
attracties. Een bijzonderheid voor
Zandvoort is de z.g. rotbr»klcefwand,
een soort draaiende ton waarin de
bezoekers door de middelpuntvlie»
dende kracht in allerlei" standen te*
Naar verluidt zal Polygoon aanwes gen de wand worden gedrukt....
zig zijn om filmopnamen voor het
journaal te maken. Met een geluidss
wagen zal tenslotte voor commentaar N.V. Bouwkas actief
worden gezorgd.
Al met al een leuk initiatief dat in Zandvoort
zeker wel op een geanimeerde be»
nóg 14 woningen aan
langstelling zal kunnen rekenen.
Oosterparkstraat

KELLNERSWEDLOOP
Donderdagmiddag 6 Augustus om 3
uur zal, een voor Zandvoort nog be»
trekkelijk onbekende, wedstrijd wors
den gehouden, n.l.: een kellnerswed»
loop.
Zoals men weet is een dergelijke
hindernissrace voor kellners met meer
of minder gevuld dienblad, een tra'
ditionele gebeurtenis in Amsterdam.
Deze kellnerswedloop wordt georgas
niseerd door de vriendenkring „'De
Branding", (de vereniging die verles
den jaar met succes een Jokarisweds
strijd organiseerde), in samenwerking
met Touring Zandvoort, de Coca Co*
la fabrieken en de Zandvoortse \er'
eniging van kasteleins „Ons Belang".
De start van deze wedloop zal
plaats vinden op het Stationsplein.
De route loopt dan via de v. Speijk»
straat, van Kinsbergenstraat, Parallel»
weg, Dr Smitsstraat, Boulevard en
Zeestraat, weer terug naar het Sta.'
tionsplein.
De deelnemers dienen te verschij»
nen in kellnerskleding en in het be»
zit te zijn van een diendoek. Men
dient in wandelpas te lopen, looppas
is verboden.... Verder mag men
het dienblad niet omwisselen van
hand. Noch uit de fles, noch uit het
halfsvolle glas mag worden gemorst.
Overtredingen 'kosten strafpunten.
De Ie prijs bestaat uit een beker,
vergezeld door een vloeibaar ge»
schenk, beschikbaar gesteld 'door
„Ons Belang"; d.m.v. Touring Zand*
voort zijn en'kele medailles dispo»
nibel.
Daar in Zandvoort nogal wat kells
ners werkzaam zijn, kan wellicht een
grote deelname en een spannende
strijd worden verwacht.
Het ligt in de 'bedoeling van „De
Branding" om deze wedstrijd, zo mo'
gelijk, tot een jaarlijks terugkerende
gebeurtenis te maken.

„Het Ding", het 'zelfgemaakte am»
phibiesvaartuig van de blinde stands
werker K. de Voogd is vanmorgen
van het strand afgehaald. De laatste AGENDA voor de
dagen is er wel provisorisch mee ge' openbare vergadering
varen. Door mankementen aan de
van de raad der gemeente Zand'
krukas, nog steeds gevolgen van het
onfortuinlijk vervoer, heeft een wer»
voort op Dinsdag 4 Aug. 1953,
kelijke proefvaart niet plaatsgevons
des avonds 8 uur
Iden. De ,nogal ruwe branding was
daar ook steeds weinig geschikt voor. 1. Ingekomen stukken.
Bovendien heeft de Scheepvaartins
spectie te IJmuiden bezwaar gemaakt 2. Voorstel tot het inbrengen van
gronden in het Grondbedrijf en
tegen het varen met publiek. Hiers
tot vaststelling van de 4e supplcs
voor achtte men het vaartuig te \vei'
toire begroting van dit bedrijf
nig manoeuvreerbaar.
voor 1953.
Zolang „Het Ding" op het strand
lag, was Klaas de Voogd min of meer 3. Voorstel tot bevordering van een
gedwongen om er dag en nacht bij
opzichter»tckenaar bij de dienst
te zijn om afbraak door de jeugd te
van publieke werken.
voorkomen.
iHij besloot dus om het vaartuig te 4. Voorstel tot vaststelling van de
10e suppletoire begroting der ge.'
demonteren en van het strand te \\&'
meente voor de dienst 1953.
len. Dit jaar zal het wel niet meer
op het strand verschijnen. Verbeterd, 5. Voorstel tot het beschikbaar
zullen we het misschien volgend se\'
stellen van een crediet voor de
zoen terugzien.
aanschaffing van een nieuwe tel»
machine t.b.v. het ontvangers»
kantoor.
6. Voorstel tot het verlenen van
eervol ontslag aan de kraamver»
Monopole
zorgster Mej. L. J. Dammers.
Vrijdag 31 Juli, 7 en 9.15 uur: film
7. Voorstel tot het beschikbaar
„Alles wel aan boord".
stellen van een crediet van ƒ 1000
Zaterdag l Aug. 7 en 9.15 uur: film
voor het stofferen en meubileren
„Muiterij op de Bounty".
van de kamer voor het hoofd
Zondag 2 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
van de Karel Doormanschool.
Maandag 3 Aug. 7 en 9.15 uur: film
„Twee meisjes en één matroos".
8. Voorstel tot het beschikbaarstel»
Dinsdag 4 Aug. 7 en 9.15 uur: film
- len van een crediet van ƒ 2000
„Noodlot".
voor het opnieuw betegelen der
V.a. Vrijdag 31 Juli t.m. Donderdag
wanden van de openbare kleuter»
6 Aug. 2.30 uur: film „Bongo de
school.
Beer".
9. Voorstel tot het in eigendom
Andere attracties en
overdragen van een perceel
nuttigheden
grond aan de vereniging tot
stichting en instandhouding van
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Christelijke scholen voor v.l.o.,
Charles Prouché met zang van
l.o. en u.l.o. (Julianaschpol) ten
Gerty Brant. De komende week:
behoeve van de uitbreiding van
Wester, spel met schaduwen; M.i'
het speelterrein bij die school.
randa en Gladimir, Russische dan»
sen; Celine Laurence, Franse chan» 10. Voordrachten tot benoeming van
sons; Wüma Wendt, danseres.
een onderwijzer en een onder'
In Casa Blanca, Kerkplein: Maria Za»
wijzeres aan de Karel Doormans
mora presenteert cabaretprograms
school.
ma met Pola Raymondc, exotische
11.
Voorstel
tot beschikbaarstelling
karakter danseres; Radiosensemble
van een extra crediet voor leer»
Jo Bos.
middelen ten behoeve van de
Woensdag 5 Aug.: Klaverjasavond
Karel Doormanschool.
/
t.b.v. de Ouden van Dagen te Zan3»
voort in Paviljoen Kiefer,
12. Rondvraag.

WEEK-AGENDA

Speciaalzaak in F I L M - A R T I K E L E N

Winterprogramma

„Op Hoop van Zegen'9

Hoewel de kalender zegt dat het nog
midden zomer is, zijn vele vererri»
gingsbesturen al in de weer om het
winterprogramma ~~ voor te bereiden
en vast te stellen.
De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen", welke eind October voor de
eerste maal op de planken komt,
heeft het volgende programma voor
het seizoen 1953»'54 vastgesteld:
Eind October: opvoering van „iHet
witte schaap van de familie", een
blijspel vol snoodheid door L. du
Garde Peach en lan Hay; ,
iHalf Januari: opvoering van „De
bruiloft op de Appelbloesem", even»
eens een blijspel in drie bedrijven
door Eden Phillpotts; 'Half April: opvoering van het to»
neelspel „Singaporeshotel" door Jo»
han Fabricius. Met dit laatste toneel'
werk zal worden" deelgenomen aan
de N.A.T.U.=toneelwedstrijd.

Grote deelname aan
Handbaltournooi O.S.S.
....ook Zandvoortmeeuwen met
team vertegenwoordigd....
Het handbaltournooi voor zeventals
len dat 16 Augustus door de Gym'
nastiekvereniging O.S.S. wordt geors
ganiseerd op het hockeyveld, mag
zich wederom in een grote deelname
verheugen.
'Een veertigtal ploegen zullen el'
kaar op die dag de overwinning be»
twisten. Verschillende bekende clubs
als Concordia, Oosterpark, Rapidi»
tas en (H.O.C, behoren tot de deelnes
mers. Ook Zandvoortmeeuwen, hoe'
wel voetbalclub, heeft met een team
voor dit tournooi ingeschreven.
In de damesklasse is H.O.C, min
of meer favoriet, in de afdeling hè»
ren zou eventueel een eindstrijd tus»
sen Concordia en 1D.S.S. kunnen wor»
den verwacht. Ook handbal is echter
een sport waarin zich alle mogelijke
verrassingen kunnen voordoen, zodat
dergelijke veronderstellingen altijd
met het grootste voorbehoud moeten
worden gemaakt. In ieder geval ziet
het er naar uit dat — ijs en weder
dienende — dit handbaltournooi,
evenals vorig jaar, een succes zal
worden.

De N.V. Bouwkas NoordsNederland»
se Gemeenten, waarbij ook de ge»
meente IZandvoort is aangesloten
toont zich nog steeds actief.
Door de welwillende medewerking
van de fa. A. Bakels heeft zij een
gedeelte van een der etalages dezer
firma aan de Kerkstraat voor pro»
paganda voor de Bouwkas kunnen
inrichten. Een pakkende foto»mon=
tage brengt hier op aantrekkelijke
wijze de voordelen van het bouwen
van een eigen woning door middel
van deze bouwkas in beeld. Een be'
zichtiging van deze etalage kan '£G'
ker worden aanbevolen.
Ook de eerste practische rcsulta»
ten van het werk van de Bouwkas in
deze gemeente zijn thans zichtbaar.
De voor een tweetal bpuwspaarders
in aanbouw zijnde woningen aan de
Oosterparkstraat naderen haar vol»
tooiing.
'Bij deze 2 woningen zal het echter
zeker niet blijven. 'Binnenkort za.1,
eveneens aan de Oosterparkstraat,
een aanvang worden gemaakt met de
bouw van nog 14 woningen ten be»
hoeve van bij de Bouwkas aangeslo»
ten spaarders.
Voorts bestaan er plannen om, zo'
dra de gronden in het uitbreidingss
plan achter de Dr Gerkestraat door
de gemeente bouwrijp gemaakt zullen
zijn, ook daar een aantal woningen
te stichten.
Belangstellenden in het werk van
de Bouwkas kunnen ten raadhuize
alle gewenste inlichtingen krijgen.

Karel Doormanschool
Voor het toelatingsexamen Am'
bachtsschool slaagden alle candidas
ten en wel: Adri de Wid, Bobbie
Köhlinger en Herman Zegerman.
Voor het toelatingsexamen dagvaks
school voor koks en kellners slaagde
Arie van Norde. Tot de loodgieterss
school te Velzen werd toegelaten
Jaap 'Paap. Elf leerlingen werden toe'
gelaten tot de U.L.O. school.
Het eerste leerjaar van de nieuwe
cursus telt 81 leerlingen, zodat een
parallelklas gevormd wordt.
Voor de V.'G.L.O.afdeling werden
34 leerlingen ingeschreven, waarvan
tien komende van de Hannie Schafts
school, drie van de Wilhelminaschool
en één van de Mariaschool.

Chopin-avond door Theo v.d. Pas
Donderdag 30 Juli gaf Theo van der
Pas een Chopinsavond in het Patros
naatsgebouw. Het mag voor Zand'
voort als een 'bijzondere gebeurtenis
gelden, een van der Pas»avond bijges
woond te hebben. Een avond van
schitterend klavierspel! •
Nu niet eerst over de minders of
heel goed — bekende werken van
Chopin.... Iaat ons slechts juichen
met de vrij talrijke aanwezigen om
zulk pianospel, zulk een macht van
technisch meesterschap, gesteld in
dienst van het allerbeste.
Van der Pas' spel is rustig — zeker
met grote beheersing over klank en
rhythme, over kara'kter en nuance,
met welsoverdachtc tegenstellingen —
alles getuigend van een opvallend ge»
zonde muzikale opvatting. Zie de
soepele gemakkelijkheid van zijn
arm» en handbewegingen. Dit alles
maakte, dat zijn spel een grote in»
druk naliet.
De pianist opende met de „Polo»
naise in c" op. 40 no. 2 en „lm»
promptu in Fis" op. 36, waarvan men
het middendeel moeilijk met meer
ernst kan horen vertolken.
Vervolgens de weinig gespeelde
„'Ballade'' in f op. 52, Etuden in as,
op. 25 no. l, in f op. 25 np. 2 en de
markant gespeelde etude in cis, op.
10 no. 4. Even de overbekende 'Noc»

turne in Es" op. 9 no. 2, alleen zó
gespeeld te aanvaarden en dan het
prachtige „Scherzo" in cis, op. 39, dat
ontegenzeggelijk één der hoogtepuns
ten van de avond was.
Na de pauze een paar verrukkes
lijke Mazurka's op. 63 no. 3 en op.
33 no. 2. Hjerna de dankbare „Bul'
lade in g" op. 23 met het bravour»
gespeelde slot. Gewoonlijk wordt de'
ze Ballade wat te langzaam gespeeld;
van der Pas wist er gang in te krij»
gen; waardoor het stuk in alle op»
zichten bleef boeien en de nodige
spanning niet te loor ging. Nobel en
gracieus werden de beide „Walsen"
op. 64 no. 3 en op. 70 no. l voorge»
dragen.
Tot slot de fameuze „Polonaise"
in As op. 53, met veel gloed vertolkt.
Van der Pas' ziel -gaat geheel óp in
dit werk, hij voelt er zich één mee en
geeft zich volkomen.
Men heeft dit naar waarde ge»
schat en de virtuoos met zeer dank»
baar applaus gehuldigd. En de on»
vermoeibare kunstenaar hield niet op
dat te beantwoorden met 2 extra's:
een sonate van „Scarlatti" en drie
„Ecossaisen" van Chopin.
Van der Pas' optreden is inder»
daad een gebeurtenis voor Zandvoort
geweest.
*
JAC. BONSET.

FILMS vanaf . . . ƒ 7.25
*

KLEURENFILMS

f 4,95

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
SPREEKUUR BURGEMEESTE
De Burgemeester der gemeeore Zand»
voort zal in plaats van op^Woensdag
5 Augustus zijn spreekuur houden op
Maandag 3 Augustnra.s.

Mensen en zaken
Luchtballons.
't Was Zondag een heerlijke strand*
dag. Dat drong nog niet eens 20
gauw tot de meeste mensen door,
want de algemene mening was dat
het te hard waaide.
Maar dat was juist een prettige
aanleiding om in'een of ander hoekje,
achter een Zandverstuiving, de din'
gen van de dag (en van het strand)
eens aan te liggen kijken.
Momus is van oordeel dat hij het
beginsel van het „zalig niets»doen"
op lofwaardige wijze in praktijk kan
brengen. En waarom ook niet? Als
't waar is dat een brutaal mens de
halve wereld heeft, dan bezit een lui
mens het hele strand!
De dingen, die zo aan Momus' oog
voorbij trokken, waren van velerlei
aard.
Er waren kiftende kindertjes, ge'
Wikkeld in uitgebreide meningsvers
schillen over schepjes, vormpjes en
ballen. De uiterst tolerante strand»
cavalerie liet zich ook weer eens zien
en de verzachting van de strenge
Strandschapsbepalingen uitte zich in
de bereidheid van de politiesruiters
om diverse jochies en meiskes in het
zadel van een verschrikkelijk groot
paard te zetten. En daar waren ook
weer de muzikanten, die als van ouds
een enorme belangstelling hadden.
Momus' aandacht werd plotseling
getrokken door een gebeurtenis van
meer dan normale grootte: Er vers
schenen boven aan een der strandafs
gangen een hele tros groene luchtbals
lons. Bij nadere beschouwing bleek
er zich nog een man onder te bevin*
den. Het was 's mans kennelijke be»
doeling om de luchtige speel tuigj es
op de een of andere manier aan de
kindertjes op het strand in handen
te spelen. Dit lukte maar ten dele.
Toen hij op het strand aankwam,
had er zich zo'n wilde horde v,an
brullende volwassenen op de ballons
geworpen, dat er voor" de kleintjes
geen doorkomen aan was! Nu 'kun*
nen de bedoelingen van die grótemensen wel ^geweest 'zijn de kinders vatfeen of'meer ballons'te-voorzien,
maar dit streven werd in, de meeste
gevallen in de kieni "gesmoord, doorn
dat ontelbare ballonnetjes reeds de
geest (c.q. lucht) gaven, voor^ze uit'
gedeeld waren.
't Was een fantastische aanblik: De
baas van de ballons kon zich bijna
niet staande houden en zo nu en dan
lag hij helemaal onder. In twee ml'
nuten tijds was hij van zijn vracht
ontdaan en met een bleek, ontzet ge'
zicht klom hij de strandafgang op.
iHad hij 't hierbij gelaten, dan kon
iedereen 'hem daarin gelijk geven,
maar de ballonnenmeester tartte de
volkswoede..., 'Hij kwam terug met
wéér een tros groene luchtballons.
Toen brak de hel los. Kinderen \vet'
den onder de voet gelopen, trillen
werden van neuzen geslagen, jassen
en badpakken scheurden met naar»
geestig geluid en op sommige punten
ontbrandde een heftig handgemeen
tussen lieden, die elkaar de ballons
betwistten, 't Werd een ware strands
orgie. Van alle kanten hoorde men de
knallen van de ballonnetjes, die uit
elkaar klapten vóór ze in kinders
handjes waren geweest.
Even later kwam men met z'n
tweeën naar beneden. Een dubbele
hoeveelheid dus
't Baatte niet.
Slechts weinig kinderen kwamen er
aan te pas. Om de *begeerde ballons
werden de beide mannen nagenoeg
gelyncht'. Kindertjes huilden, grote
mannen vochten en vloekten, vrous
wen en oudere mensen vluchtten in
paniek van het slagveld. En op de
achtergrond reden de politiemannen
vredig en rustig, met vóór zich op
het paard juichende kleintjes
Het springen der ballons deed Mo=
mus aan iets denken: Onze idealen lijken veel op luchts
ballons. Vóór men ze grijpen kan,
zijn ze vaak al uiteen gesprongen.
MOMUS. (Adv.)

PUROL

Bij zonnebrand, doorzit-

ten, schrijnen, smettefi

Wieier wedstxij den
op het Circuit
Zondag a.s. zullen door de 'Haarlem»
se Vereniging „De Kampioen" Wie»
lerwedstrijden worden georganiseerd
op het Circuit om de 'grote „Noords
zeep rijs".
Aan deze wedstrijden zal worden
deelgenomen door nieuwelingen en
amateurs. Door de nieuwelingen •zult
len twee series en een finale gereden
worden. Deze gaan over 30 en 40
ronden, d.w.x. over een klein pars
cours rond de Pits.
Door de amateurs zal een koppel»
wedstrijd of een klassementswedstrijd
worden verreden.

FAMILIEBERICHTEN

CARABIESJES}1

Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon
• " RO'BERT F. Zantvoort
C. ZantvoorlsV'eerbeek
Zandvoort, 30 Juli 1953
Zeestraat 58
Tijdelijk: Florakliniek, Haarlem

Koopt de B.'H. die Uw figuur /o
voordelig mogelijk doet uitkomen en
maakt dan keuxe uit de tientallen
modellen, die wij kunnen voorleggen.

hei
koekie
_^^^f
voor c/e

Alleenverkoop van

ZONDAGSDIENST

„Lastina" Keep-up

WIJKZUSTER:
"
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op»
geheven.

en meer beroemde fabrikaten.
Voor de meest verwende vrouw de
juiste B.H., ook voor zwaardere
figuren.

PREDIKBEURTEN

K?
(fEgypt. popeline of n
~~ glanssatijnm.kant Q,

Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 2 Augustus
10 uur: Ds 'R. H. Oldeman, pred.
te .Heemstede
7 uur Jeugddienst. Ds H. S. J. Kalf,
pred. te 'Bennebroek.

slechts

LASTINA BUSTEHOUDER
reeds vanaf
* Z,Z5

Off.

Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

JHPON uitgezocht?

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 2 Augustus
10 en 17 uur: Ds J. Geuzebroek te
Amsterdam.

Wij hebben nog steeds VLOTTE
JURKJES die voor halve prijzen ver*
kocht worden. Wonderlijke staaltjes
van kunnen, van de beste confecti*
onnairs.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Gedurende Augustus geen samen*
komst.'

EEN GROTE KEUZE in
Dames onderjurken,
Pyama's en Nachthemden

Evangelisatietent Kerkstraat
Van 28 Juli t.m. 9 Augustus
Dagelijks samenkomst voor kindc=
ren: 3 uur
Dagelijks samenkomst voor oude»
ren: 8 uur.

BADPAKKEN, STRANDPAKJES,
BADJASSEN, BADDOEKEN.

Beloon Uw voeten
Hebt U al een

die zoveel dagelijks werk
doen met perfect f
passende schoenen
f Popeline

4.'

Egypt. popeHne
of glanssntijn
6.75
Kleuren: tearose/zwart/wit

Grote Krocht
Ja. het is een grappig geval
annex leparatiesinrichting met Marja. de kameeUtnzakformaat. Het langbenige,
dartele ding is namelijk de
dochter van de in Artis geMet ingang van Dinsdag 4 Aug. a.s. zal het Kraam* boren kameel Rika Maar..
centrum „Het Witte 'Kruis", een SPREEKUUR tot het de moeder van Rika, een
aanvragen van kraamhulp beginnen; vervolgens iedere echte, uit Azië geimporteerIe en 3e Dinsdag van de maand van 10-11 uur v.m. de karavaankameel, heefl
Haarlemmerstraat no. 7.
Tarieven naar draagkracht. óók een dochtertje, dat enkele weken na -Marja werd
geboren. Waardoor het kind
TAPIJTEN
jonger is dan het kleinkind'
Arts Wij kochten partij ta= De twee jolige baby-kameelpijten met kl. foutjes,
hebben nog niet de verZaterdag l Augustus w.o. grote maten, 'Wil* tjes
heven Oosterse rust van hun
tons,
Smyrna's
enz.
voor
de gehele dag afwezig
ouders. Ja, Oosterse rust!
ongekende prijzen,
ƒ 79,50, ƒ 89,-, ƒ 125.—. Want kamelen komen niet
Verkoop begint Zaters uit Afrika. Bij de pyramiden
vindt U de dromedaris, het
daümorgen 10 uur.
Vrouwenarts > 'Bloemendaal
TAPIJTHANDEL
éénbultige familielid.
„MAKO" N.V.
. hervat..!. Aug. ~Jansstraat-i85,
-bij ,
Markt, Hairlem.
de praktijk
Telefoon 2106

J. v. d, Meer

Textiel- en Confectie Magazijn

„De Wolbaal"

Haltestraat 12 - ' Telef. 2099
Theedoeken,
.
gez. en, gelust
0,68
tdae~1ïföfcaSekw-:-'X r. r >G;82
Badstof keukendoek.... 0>98
Grote 'baddoeken
0,98

J J
HALTESTRAAT 40
TEL. 2087
' H^t~groofsf"gësSrteërdë~ ma'gazijh,'zow'êl "j/T Damess~'als~'ffëren
EENS KLANT
BLUFT KLANT

J.

ITELKENS WEER ZIET u MEER IN

Singer electrische
naaimachine te huur
f 5- p. wk.
. d. SCHELDE, Haltestr. 7

Hotel, Cabaret, Bar, Dancing

CASA ELRNCR

Een onafhankelijk
blad:

Kerkplein S ~ Tel. 2264

De
Zandvoorise
Courant
Verschijnt 2 x per week
Dus actueel
Objectiefacritisch
Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groots
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneer U dan NU!
De Zandvoortse Courant,
Achterweg l = telef. 2135

Dinsdag 11 Augustus
Goederen kunnen voor deze veiling
worden bijgevoegd.
Veilingmeester P.WATERDRINKER
Telefoon 2164
Volgende \veek uitgebreide annonce!

'„De
WoibaaF'
Haltestraat 12 - Teler. 2099
Lakens, Twents graslinnen
150'x 220 cm .... NU 4,75
180 x 220 cm .... NU 5,95
Slopen
1,45

OPBRENGST COLLECTE

Haar tante is
jonger...

Kraamcentrum „Het Witte Kruis'

Alléén Ie klas fabrikaten van gere*
nommeerde fabrieken.
U KOOPT DUS VERTROUWD!!
en met.... garantie.

Zondag 2 Aug. 9.45 uur: Radiotoc=
spraa'k (op 298 meter) door de heer
P. C. J. Reyne van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Kunst en Ie*
vensvervulling".

VEILING

Dealer

KAMSïEEG's Automobielfoedrijf N.V

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondag: HJH. Missen 6.30, 7.30, 8.30
(alle plaatsen vrij).
9.30 Hoogmis; 11.00 (alle plaatsen
vrij).
's Avonds 7 uur Lof.
In de weekdagen 7 en 7.45.
's Avonds 7.30 Lof.

van diverse inboedelgoederen, w.o.
van emigranten, op

et. per 25O gram

VOLKSWAG

Nylon taffeta met
nylon kant 9.75

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 2'Augustus
10:30 uur: 'De heer J. Mazurel van
Haarlem.

•
•
•
•

M

.-'l»/»

MARIA ZAMORA
POLA RAYMONDE

presenteert U een attractief Cabaretprogramma
met

Exotische karakter danseres
en het bekende

RADIO-ENSEMBLE JO BOS
De nieuwe

FIESTA BAR
verhoogt sfeer, gezelligheid en garandeert U een
genotvolle avond

MEULMAN

Grote Krocht 14
Telefoon 2919

24—30 Juli 1953
De collecte voor „Herwonnen Levens* Geboren: Martin Cornelis, zoon van
C. Bol en J. H. Rosenboom; Pieter,
kracht" die Zaterdag j.l. werd gehous
zoon van 'B. J. Koning en E. iM. J.
den, heeft een bedrag opgebracht van
van Loevezijn; Abram Pieter Jo=
ƒ 468,97.

Te koop:
JONGENSFIETS, ƒ 40,-.
Dr Smitstraat S.
Te huur:
GEM. ZOLDERWONING,
met vrij keukentje en toilet,
compl. met dekens, servies,
keukengerei enz., v. 15 Sopt.
tot l Mei 1954; ƒ 50 p. mnd.
Br. no. 5901 bur. Zandv.Crt.

c

UITNODIGING !

;

op Dinsdag 4 Augustus in
de Kleine Zaal van Café
.Zomerlust", Kosterstr. 5,
kerkstraat 15, Zandvoort Zandvoort. Aanvang 8 uur.
3rcit alle soorten wol en
catoenen garens 50 x snel*
'er dan met de hand, niet
van handwerk te onder*
scheiden. Onbegrensde mos
gelijkheden voor variatie
van patronen en sicrsteken,
speciaal voor kinderkleding,
cousen, sokken pull»overs,
vesten enz.
Zuime mogelijkheid tot bij:
ALLEEN ZATERDAG:
verdienste. Betaling desges
STENGELS wenst in overleg.
en

TE KOOP:
Fiat 1100 ('51); Fiat 500; Ca»
briolet 500 ('51); Fordson
bestelwagen ('51); Fiat 'be*
stelwagen 500 ('51). AI deze
wagens worden onder ga=
Garage en Taxibedrijf
rantie geleverd. Julianaweg
ARNHEMSE DE TOL, telefoon 2332
12, telef. 2398.
MEISJES
Gr. Krocht 18
Aangeboden:
150
gr.
van
85 voor 70 cent
VRIJSTAAND HUIS te
De Goedk. Amsterdammer
Zwanenburg.
Gevraagd:
„WAARDEBON!"
HUIS te 'Zandvoort.
Sehioolplein 4 - Telef. 2467 Vacantiepermaneni van f 6,=
voor ƒ 3,= tot 30 September.
Br. onder no. 1245 Adv.
MAISON MODERN, Zee:
Bur. Spin, Prins Hendrik»
Complete
dijk 121, A'dam. Tel. 47671
kade 48, Amsterdam.
Gevr. v. d. wintermaanden
of langer 2 vrije GESTOFF.
KAMERS en KEUKEN,
v. Lemmeren, v. Speijkstr. 6

woninginrichting
F. C. Heemeijer & Zn Door

de grote vraag naar
Ostadestr. 7 a. Tel. 3116 onze bekende

TE K O O P

Lunchpakketten

100 gr. gelard. Lever )oe „i
Grote Krocht 32
Wegens vertrek
100 gr. Pekclvlees .. loa tl
kan een
SOLIED PERCEEL
(alleen bij vlees)
nette Leerling
onder woningruil, Ie stand, prolongeren wij ook dit
geplaatst worden. Aanm. :entr. vcrw. Grote hypo wcek«end dexe bijzondere
persoonlijk (Maandagavond heek beschikbaar.
reclame.
(Vegens overplaatsing
SLAGERIJ
SOLIED PERCEEL annex Snackbar
PEDICURE
iev.
8 'k., Ie stand. Grote
MANICURE
.ypotheek beschikbaar.
hannes Philippus, zoon van A. Ma»
Schoonheidsspecialiste Celden voor Ie hypotheek KERKSTR. 14. TEL. 2102
belis en I. Mulder.
Ondertrouwd: A. 'H. T. Jansen en M. VAN B O R K U M egen bill.rente beschikbaar Overtuigt U dat WIJ uit:
Makelaarskantoor
,C. Blok; F. A. van der Aart en NU: Dr Gerkestraat 21
sluitend Ie kwaliteit verko=
iH. A. Damhuis.
W. PAAP pen. Ziet onze etalage!
Telef. 2812
Jarenlange ervaringl
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965JL
Getrouwd: >H. Keur en G. Keur.

Stomen

BURGERLIJKE STAND

leveren wij vanaf ƒ 12,—.
Fa. OOSTENDORP, Zee»
burgerpad 30. Tel. K 2900 =
53089. Amsterdam=Oost.

VOLWASSENEN
1.25
KINDEREN 3 T/M 14 JAAR 5O

Openbare demonstratie van
de nieuwste
handbreixnachine
31

Regenwater tonnen

Bij de Fa KORT

(naast de Twentse Bank)

Wassen

Te k.: JONGE 'HENNEN.
NJH. Blauwe X Barn. f 3.50
p.st. Dr. Metzgerstraat 34.

Fa, A, v.d, Mije & Zonen

In Zandvoort laat men wassen bij

Wasserij

Bakkerij Houtman

Verven

:i

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Telefoon 20085, 'Haarlem

KLAVERJASAVOND

op Woensdag 5 Augustus a. s.
in Paviljoen Kiefer

11

l '

•><>

•IN'!'

H
'.'

Zoals bekend, zullen in de maand
Augustus geen lessen worden gege»
ven. Het begin der lessen is bepaald
op Maandag 31 Augustus.

van Metro-Goldwyn-Mayer's Parelproductie

Af d. handbal
Ter voorbereiding van de competitie
zal in de loop van de maand Augus»
tus aan verschillende tournooien door
onze ploegen worden deelgenomen.
Op 9 Augustus komt de Ie heren*
ploeg uit in een tournooi te Arnhem,
terwijl op 16 Augustus, zowel onze
dames» als herenploeg, aan ons eigen
tournooi, gehouden aan de v. Lennep»
weg, zullen deelnemen. Op dit laatste
tournooi komen wij vanzelfsprekend
nog terug.

VRIJDAG 31 JULI, 7 en 9.15 uur

WIELRENNEN IN AUGUSTUS
23 Augustus zal het clubkampioen*
schap van de •wielerclub „De Spar*
taan" uit Den Haag op het Circuit
worden verreden.

DE TOESTAND
VAN HET CIRCUIT
Naar wij vernemen is de baan van
het Zandvoortse Circuit de laatste
tijd aanmerkelijk verbeterd. Het z.g.
split (steengruis) is niet meer zo hin»
derlijk als enige tijd geleden.
Het bestuur van Touring Zand»
voort heeft dan ook nogmaals aan de
K.N.A.C. en de K.N.M.V. verzocht
om zo spoedig mogelijk een keuring
te houden. Zoals men weet lag het in
de bedoeling van deze vereniging om
het Circuit te keuren op een hete
dag, wanneer de omstandigheden dus
het ongunstigst zijn.
Verschillende bekende rijders heb»
ben inmiddels al weer op het Circuit
gereden en zij verklaarden dat zij
geen last hadden gehad.
De R.A.C. West die op 30 Augus»
tus zijn traditionele autp=sprints zou
organiseren heeft nog niets van zich
laten horen, zodat men aanneemt dat
deze wedstrijden gewoon doorgaan.
De heer Adams, coureur uit Den
Haag, die een uurrecord met een
Citroen op zijn naam heeft staan, is
van plan binnenkort een aanval op
dit record te doen met een Ferrari.
Verschillende factoren wijzen er
dus op dat de baan verbeterd is. De
K.N.A.C. en de K.N.M.V. zijn ech»
ter zeer voorzichtig en voorlopig
dient dus nog steeds te worden afge»
wacht wat het oordeel van deze vev»
enigingen zal zijn.

Belangrijke
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telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560
2135

•ïffii

2424

*?

2975

'l

2254
jj',
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Henk Schuilenburg

Autorijschool K. OFFENBERG

GYMNASTIBKVEREN. O.S.S.
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
Het grootse internationale turnfes»
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
tijn „De Gymnaestrada" behoort al
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52
weer enige weken tot het verleden,
•maar toch komen steeds weer nieu»
we herinneringen bevestigen, dat met
deze 5=daagse gymnastick»demonstra= Bezoekt de
ties van groepen uit vele landen een
machtige propaganda is gemaakt.
In „'Het Turnblad", officieel or»
gaan van het K.N.G.V. worden van»
zelfsprekend uitvoerige beschrijving
ten bate van de Ouden van dagen te Zandvoort
gen gegeven, verlucht met foto's, van
de verschillende manieren, waarop in
de deelnemende landen de gymnas»
tiek wordt beoefend.
Bij de dames zag men turnen aan
allerlei soorten toestellen, rhyth»
mische gymnastiek van verschillende
Boulevard de Favaugc
richtingen, schoolgymnastiek en zul»
U kunt zich opgeven bij P. Waterdrinker, Cafó
vere acrobatiek, doch ook de huis»
Zomerlust en P. Keur, Da Costastraat 10.
vrouwen demonstreerden met oefe»_
Inschrijfgeld 75 cent per persoon
^
ningen, -die geschikt zijn om hun H»
chaam fit te houden voor het verrichs
ten van hun dagelijkse werk.
,Het turnen van de jongens en hc»
ren stond in het algemeen op hoog
THEATER „MONOPOLE"
peil. De voornaamste indruk, die het
geheel maakte, was evenwel het be»
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper •= Telefoon 2550
langrijke feit, dat gymnastiek ook bii
het mannelijke gedeelte wel degclij
tot de massa gebracht kan worden.
Hulde aan het K.N.G.V. voor dit
prachtige initiatief.

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadlmisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrijkerjj, J. H. G. Weenirik,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkertf, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Wünhandel Lefferts, Zeestr. 44

Fünstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 288Z

DRIEWIELERS
ƒ 14,75, ƒ 19,75, /' 24,75
AUTOPEDS
ƒ 5,95, ƒ 12,75, ƒ 29,50
KINDERAUTO'S
prachtig mooi
ƒ 39,50

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Sport

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 - Telefoon 2974
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

Theater „Monopole"
Wordt verwacht
in ons volgend programma

„EEN KONINGIN
WORDT GEKROOND"
De enige hoofdfilm van de kroning
van Koningin Elizabeth van Engeland
Opgenomen in schitterende kleuren'i

Collecte

1953

met: Jane Powell, George Brent, Lauritz
Melchior. Geen paspoort. Geen bagage.
Alleen anderhalf uur vrolijkheid aan boord
van de „Luxury Liner". (Alle leeftijden).

Huistaanihuis 3»6 Augustus
Straatcollecte 8 Augustus

Afdeling
Zandvoort

NED.
RODE
KRUIS

HOTEL BOUWES

2099

0,85
1,98
1,05
2,98

HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHrLDERSBEDRIJF

Fa J, v, d, BOS & Zonen

Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

Brillen?
Ualtestraat 58 -- Telefoon 2174
Magazijn

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
K.op en schotels
v.a. ƒ 0,55
Borden
v.a. ƒ 0,39
Waterglazen
v.a. ƒ 0,15
Borrelglazen
v.a. ƒ 0,15
Stoffers
v.a. ƒ 0,50
Boenders
v.a. ƒ 0,18
Zwabbers
v.a. ƒ 0,75
2 Alluminium pannen voor .. ƒ 4,75
Boerenbont Thee*, Eet* en Ontbijt»
serviezen (ook losse delen verkrijgb.)

Wij verhuren ook
serviesgoederen !
SWALUESTRAAT 9

,TEL. 2418

Annex Cabaret „EXTASE"

ZATERDAG l en ZONDAG 2 AUG., 7 en 9.15 u.

Muiterij op de Bounty

DAGELIJKS ORKEST

Charles Prouché

met: Charles Laughton, Clark Gable, Fran:
chot Tone. Deze film moet U beslist weer
gaan zien!
(Toegang 14 jaar).

met zang van Gerty Brant
*

MAANDAG 3 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Twee meisjes
en één matroos

„De Wolbaai"

Haltcstraat ]2 - Telef.
ONZE RECLAME
IAEGER WOL .. 50 gr.
Neveda Wol .. 100 gr.
Kant Wol
50 gr.
Witte onderjurken met
schouderbandjes ....

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper

*

Alles wel aan boord

j. H. G. WEENINK

Programma voor de volgende week:

Koopt uw Bedrijfskleding
bij het van ouds bekende adres

Fa A. v.d. Veld-Schuiten

Kruisstraat 12 - Telef. 2360

Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; Man»
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
ribcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE'ANDERE
MANUFACTUREN

WESTER

met: June Allyson, Gloria de Haven, Van
Johnson. De orkesten van Harry James en
Xavier Cugat. Een werkelijk groots film»
werk.
(Alle leeftijden).

Spel 7j;e f schaduwen

de,
HOE STOM IK BLIJKBAAR BEN

DINSDAG 4 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

MIRANDA en GLADIMIR

Noodlot

Russische Dansen

met: Jngrid Bergman, Robert Monfgom»
mery, George Sanders. (Toegang 18 jaar).

CELINE LAURENCE

WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 AUG.,
7 en 9.15 uur

Franse Chansons

Mata Hari
met: Greta Garbo, Ramon Novarro, Lionel
Barrymore.
(Toegang 14 jaar).

WILMA WENDT
Danseies

Vanaf VRIJDAG 31 JULI tra. DONDERDAG
6 AUG., 2.30 uur. Speciale Familie*matinee's
Wij presenteren U Walt 'Disney's nieuwste
muzikale hoofdfilm in Technicolor

BONGO DE BEER
Geheel Nederlands gesproken, 'n Muzikale
fantasie in kleuren van de Grote Tovenaar
van het Witte Doek!
(Alle leeftijden).

De

SUIKERSPIN
Zaterdag vindt
ballonnen gratis

Vis en vissers waren nat
geanimeerde hengelwedstrijd in de vijver
In een plensbui ving Donderdag»
ochtend in de vijver aan de Vondel»
laan de viswedstrijd aan van de hen»
gelclub „De Vijver". 'Zeventien leden
waren aanwezig. Toen de tui over
was kwam drie kwartier na aanvang
(6 uur) de heer Verheul nog opda»
gen. Tijdens de regen werd nog het
beste gevangen, want twee minuten
na de aanvang meldde de heer Kerk»
man de eerste vis. Die prijs was
gauw verdiend!
De heer Flatje had een goed plekje
uitgekozen en wist met 13 stuks als
eerste te eindigen. De heer Rutgers
nam er 11 voor zijn rekening, terwijl
de jarige inspecteur Douma wel tien
vissen ving, maar vergat te tracteren.
Hoofdinspecteur Huijsman behaalde
ondanks een kapot leefnet toch nog
9 voorntjes, won een leefnet en over»
handigde dat aan de uitlener, van het
net, de heer Pols, die zelf /nog rnet
twee prijzen ging strijken,, namelijk
de vijfde en de prijs voor de kleinste
vis (131/.- cm). De grootste vis werd

door de heer Stouthamer gevangen
(een paling).
De volledige uitslag luidt:
Flatje 13, Rutgers 11, Insp. Douma
10, Hoofdinsp. Huijsman 9, Pols 7,
van der Heijden <3, de Wit 5, Ver=
heul 5, Willemse 5, Kerkman 5, Insp.
van Buuren 4, van Huffelen 3, Stout»
hamer 3, Popkema 2, 'Bisenbergcr 2,
Deutekom l, de Kruyff l en Akooy I.
'Burgemeester Mr H. M. van Fene»
ma overhandigde na een toespraak
de prijzen aan de winnaars.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW

Strand
Aug.
berijdbaar
2 S.20 15.30 20.51 4.- 12.30=19.3 9.24 16.30 21.58 5.- 13.30=20.-4 10.36 17.30 23.13 6.- '14.30=21.5 1'2.01 19.
.
.- 16.00»22.00
6 0.40 7.30 13.25 20.30 4.30*11.30
7
1.49 8.30 14.22 21.30 5.30=12.30
8
2.38 9.30 15.07 22.- 6.30=13.Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

HOEK KERKPLEIN
Tegenover Slagerij Heek

Een verbetering
Het verbindingsweggetje tussen de
Vondellaan en het station heeft een
flinke verbetering ondergaan. Dezer
dagen is namelijk het gedeelte dat
nabij het clubgebouw van „Zand
voortmeeuwen" ligt van een klinker»
bestrating voorzien, zodat het thans
mogelijk is over een goed begaan»
bare weg te lopen. Het heeft wel
heel lang geduurd, maar het is er
dan toch (nog) van gekomen. .

Folder voor
Amerikaanse legereenheden
In het Amerikaanse legerblad „Stars
en Stripes" van 21 Juli is een propa=
gandistisch stukje over Zandvoort
verschenen, waarin Zandvoort als
vacantieplaats sterk wordt aanbevo»
len. 'Naar wij vernamen, zijn de eer»
ste boekingen als reactie hierop reeds
binnengekomen. Touring Zandvoort
heeft besloten om in deze richting
verder te werken en zal dan ook eer
Amerikaanse folder doen vervaardi»
gen en uitg'even.

Er zijn vrou\yen die me constant een
minderwaardigheidscomplex
bezor»
gen.
'Ze weten alles.
IZe kunnen alles.
Ze kennen alles. (Dat is wat an=
ders).
Ze doen alles goed.
iZe doen alles op het juiste ogen*
blik.
Ik vraag me af of hun ooit over»
komen is wat mij meermalen ge»
beurt, zij het in velerlei variaties.
De slager kwam vroeg met de osse»
lapjes. Ik dus, één en al ijver, aan
het braden.
Eventjes glip ik naar boven om een
zakdoek te halen.
Daar gekomen zie ik de bedden
nog onafgehaald — ik zei u al, het
was nog vroeg.
Alweer ijverig ga ik het bedden»
goed uit de ramen hangen, matras»
sen 'keren en allerlei trommeltjes op»
ruimen.
Bij het raam snuif ik behaaglijk een
heerlijke braadlucht op. En dan denk
ik — hoe is het mogelijk zou me»
vrouw Klarenbeelcsvan Klateren zeg*
gen! — dan denk ik: zó, 'de buur*
vrouw is osselapjes aan het 'braden,
het ruikt goed.
En lustig ga ik door met stoffen en
•zwabberen en dergelijke.
Na een tijdje echter, als ik juist op
mijn gemak uitgebreid mijn haar heb
gekamd, komt er weer een lucht in
mijn neus, nu echter verre van aan»
genaam.
„Dat is niets voor mijn buurvrouw
om zo maar haar vlees te laten ver»
branden!"
Ja, dat zeg ik dan gewoon, me»
vrouw StraalmanaKremer zouden de
rillingen over de voorlichtende rug
lopen, maar mijn blunder breidt 2ich
nog steeds verder uit.
Ik wacht nog even en dan kan ik
het werkelijk niet langer verkroppen
dat die arme buurvrouw zo'n onge»
luk gaat overkomen. Ik zal haar
waarschuwen, de stakker heeft zeker
iets, ze is altijd zó punctueel.
Als ik op mijn weg naar haar toe
mijn keuken passeer, wordt het zo
langzamerhand mijn tijd voor rillin»
gen over 'de rug.
Pan zwart, keuken zwart, osselap»
jes uwart, kortom alles zwart.
Toch schijnen er vrouwen te zijn,
aan wie zoiets nooit overkomt.
Ik haat '/e.
NEEL.
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De kraamverzorging te 'Zandvoort
was vóór de oorlog in handen van
een drietal verenigingen, welke uit*
sluitend deze verzorging ten doel
hadden.
Na de bevrijding nam hun werk»
zaamheid echter geleidelijk af.
Zulks vond zijn oorzaak in het
feit, dat zich in deze gemeente in
1945 en 1946 enige ongediplomeerde
kraamverzorgsters vestigden, aan
wier diensten blijkbaar de voorkeur
werd gegeven.
Aangezien twijfel bestond, of deze
categorie van verzorgsters haar werk
als zodanig in de toekomst wel zou
mogen voortzetten en bovendien ver»
wacht werdj dat de diensten van ge»
diplomeerde kraamverzorgsters voor
vele gezinnen te kostbaar zouden
worden, werd, mede uit hygiënische
overwegingen, krachtens een besluit
van 4 Juni 1947, per l Januari 1949
een gemeentelijke kraamverzorgster,
t.w. Mejuffrouw L. J. Dammers, in
dienst genomen.
'Het bleek echter reeds spoedig, dat
de taak van deze kraamverzorgster
door de gestadige uitbreiding van het
zielental dezer gemeente, te zwaar
werd, waarom per l April 1951 een
tweede kraamverzorgster op arbeids»
overeenkomst naar burgerlijk recht
werd benoemd.
Bij de gemeentelijke kraamverzors
ging is de dienst voor sociale zaken
ingeschakeld.
In de practijk zijn verschillende be»
zwaren ondervonden, zodat moet
worden betwijfeld of de kraamver»
zorging in deze vorm moet worden
voortgezet.
Ter nadere toelichting diene het
volgende:
Herhaaldelijk komt het voor, dat
een' bevalling enkele weken eerder
of later plaats vindt, dan werd ver»
wacht. In vele Jevallen_ dient" dan
~'door""~de' dienst "voor Sociale Zaken
een kraamverzorgster buiten Zand'
voort te worden aangevraagd, waar»
van de extra kosten ten laste van de
gemeente komen.

click zitting doen houden.
De gemeente zal dan echter gehous
den zijn om 'het kraamcentrum een
vergoeding uit te betalen, welke mi'
maal ƒ l,— per verpleegdag bes
draagt.
Voor de overheveling van de ges
meentelijke kraamverzorging naar 't
jraamcentrum bestaat te meer aan'
leiding nu de eerste kraamverzorg»
ster, Zr Dammers, die per l Januari
1952 in vaste dienst werd benoemd,
als zodanig per 15 September 1953
ontslag uit de gemeentedienst heeft
verzocht.
De tweede kraamverzorgster, me j.
J. J. Bluijs, heeft verklaard er mede
iccoord te gaan, dat zij naar het
<raamccntrum iHaarlem overgaat, in»
dien de gemeente Zandvoort haar —
voor zoveel haar salaris, uitbetaald
door het kraamcentrum, lager is dan
dat, hetwelk zij laatstelijk in gemeens
tedienst genoot — een toelage ver»
leent ten bedrage van het verschil.
Mej. Bluijs zou dan haar stands
plaats in Zandvoort kunnen houden.
Niet alleen om practische redenen,
doch ook in financieel opzicht biedt
liet vorenstaande voordelen.
Volgens een door de Directeur van
de Gemeentelijke Dienst voor Socias
Ie 'Zaken gemaakte berekening zou
zulks een besparing van kosten geven
van rond ƒ 1500,— per jaar.
Tenslotte zullen de ingezetenen
van de kraamverzorging in haar nieus
we vorm geen nadeel ondervinden.
Integendeel: zij zullen, doordat 'het
kraamcentrum over een groot aantal
kraamverzorgsters beschikt, in de
toekomst op een meer doeltreffende
wijze van de kraamverzorging kun=
nen profiteren, aldus B. _en W.
'B. en W. zijn dan ook van oordeel,
dat tot opheffing van het instituut
van de gemeentelijke kraamverzors
ging, alhier moet worden overgegaan.
De commissie voor "sociale zake'n
c.a. gaat hiermede accoord.
Deze materie wordt vanavond
door de Raad behandeld.

27 Augustus
Laatste vuurwerk
'Het laatste vuurwerk van dit seizoen
zal onder auspiciën van de Stichting
Touring Zandvoort worden afgestos
ken op 27 Augustus a.s. vóór het
Zuidcrbad.

TENTOONSTELLING
VAN JULIANA TOT JULIANA
te Zandvoort
Expositie van voorwerpen uit
het Koninklijk huisarchief.

Voor de

Zandvoortse Ouden van
Muziek, zang en dans
Het was gisteravond bijzonder ge»
yellig op het Raadhuisplein.
Het Comité Ouden van Dagen had
een speciale avond georganiseerd
„om de kas te spekken", zoals de
heer J. C. Jung het uitdrukte. Er wa»
ren maar liefst twee bekende Zand»
voortse muziekgezelschappen, die het
hunne bijdroegen aan de opzet: pus
bliek trekken, vasthouden en.... lo»
ten verkopen! De eerste twee lukten
volkomen, door de opgewekte mu»
ziek, die ten gehore werd gebracht
en 'het laatste
wel, de penning»
meester was dubbel en dwars tevres
den. Woensdagavond a.s. is er tij»
dens 'het klaverjastournooi (ook al
voor de oudjes!) in Paviljoen Kiefer
trekking. De eerste prijs bestaat uit
een door een Zandvoorts ingezetene
beschikbaar gesteld fraai tapijt.
De hr Jung zeide in zijn>openings»
woord dat het Comité de traditie van
het jaarlijks „uitje"' voor de oudjes
gaarne wil handhaven. Maar daar is
'zeer veel geld voor nodig en dus
Enfin, de meeste toehoorders lieten
zich niet kennen! 'De loten werden
vlot aan de rnan gebracht. Een bes
bewijs, dat de ouden van dagen een
warm plekje hebben in het hart zo»
wel van de 'Zandvoorters als van de
badgasten.
Het muzikale en vocale gedeelte

Van 14 t/m 31 Augustus -zal in Zand»
voort de rijdende tentoonstelling ,Van
Juliana tot-Juliana' te zien zijn a/d
kop van de Kerkstraat. De expositie
is ingericht in tvvee grote autobussen,
die tegen elkaar' geplaatst een zeer
goede ruimte vormen. In chronologi»
sche volgorde vinden wij een groot
aantal voorwerpen die aan alle Oran»
jevorsten, hun gemalinnen of kinde»
ren hebben toebehoord of door hen
zijn gebruikt. Naast een tinnen bier=
pul en 't zakmes van Willem de 'Zwij=
ger ligt b.v. de jachthoorn van Prins
Maurits; er zijn eetgerei, sieraden,
kledingstukken, porcelein, aardewerk,
wapens die de geschiedenis van ons
Vorstenhuis vanaf Juliana van Stol»
berg (de moeder van Willem de Zwij»
ger) tot aan iH.M. Koningin Juliana
op boeiende wijze illustreren. Boven»
dien vindt men- een grote collectie
poppen in nationaal costuum, ge»
schenken van de bevolking aan de
prinsesjes, die eveneens met opstel»
len, tekeningen, boetseerwerk etc.
zijn vertegenwoordigd. De opbrengst
van deze tentoonstelling is bestemd
voor het Koningin Julianafonds en
het Prins Bernhardfonds.
Vele wetenswaardigheden,
vaak
boeiender dan uit de geschiedenis»
boekjes, maken, deze historische
Oranjestentoonstelling tot een inte»
ressante gebeurtenis in Zandvoort.
De belangstelling voor de nationale
nieuwelingenwedstrijd, georganiseerd
door de 'H.S.V. „De 'Kampioen" uit
Haarlem, was Zondagmiddag gering,
Bouwnijverheid
daai het aantal 'bezoekers niet boven
In de maand Juljjcwamen 14 wonin» de driehonderd uitkwam.
gen gereed"," TwSarbnder " 9 duplex.
De wedstrijd werd "gereden "irï twee
Aangevangen werd met de bouw van series van 30 km met een finale van
32 woningen, zodat einde Juli nog in ongeveer 42Va km. Van de ongeveer
aanbouw waren 70 woningen.
40 renners die in elke serie meereden

Nationale Nieuwelingenwedstrijd
op het circuit

Controle ontbreekt
Verder blijken de in acht te ne»
men wettelijke formaliteiten (formu»
lieren, statistieken, controle etc.)
dermate omvangrijk te zijn, dat de
verantwoording voor de nakoming
hiervan niet door genoemde dienst
kan worden gedragen. Voorts bren»
gen deze formaliteiten extra finan»
ciëlc lasten met zich mede. De -wette»
lijk voorgeschreven deskundige con»
trole, zowel op de kraamvrouw, als
op de kraamverzorgster, kan hier
niet worden uitgeoefend, omdat een
bedoelde deskundige niet in gemeen»
tcdienst is.
Een uitzondering hierop maakt de
maatschappelijk werkster Zr. Mulder
doch deze beschikt als maatschappe»
lijk werkster over onvoldoende tijd
om deze verantwoordelijke controle
op zich te nemen.
In de naburige gemeenten is de or»
ganisatie van de kraamverzorging
aan de verschillende 'kruisvereniging
gen opgedragen,' terwijl in de grote»
re gemeenten een kraamcentrum is
gevestigd.
Ook in 'Haarlem bestaat een derges
lijk kraamcentrum.

Kruisverenigingen houden
zitting in Zandvoórt
Gebleken is nu, dat genoemd kraam»
centrum gaarne 'bereid is de organis
satie van de kraamverzorging, alhier
over te nemen. Indien dit geschiedt
zullen de alhier gevestigde kruisvers
enigingen, t.w. het Witte Kruis, het
W8t»Gele Kruis en het OranjesGroe»
ne Kruis, onder leiding van 't Kraam*
centrum Haarlem, te 'Zandvoort ten
behoeve van de ingezetenen perto*

Trouwen per vlet
J.l. Zaterdagmorgen verscheen om
elf uur een trouwlusrig paartje, gtï'
zeten in een voor de gelegenheid ge»
pavoiseerde vlet van ,;Bad»Zuid" op
wielen en getrokken door een al even
fleurig u'tgedost paard, voor de
trappen van het Raadhuis.
Onder de zilte tonen van de strand»
kapel stapten bruid en bruidegonr
geassisteerd door een heuse baclman
(met •zwemvest) uit de boot en
in
de boot," hetgeen door talrijke in\\
ners en vacantiegangers geamuseerd
werd gadegeslagen.
, 'Het bruidspaar werd gevormd door
Jan Draak en Hanny Keilman.

Auditie in de schapenkooi.
Wij hadden gemerkt dat de schapens
kooi aan de kant van de Tramstraat
een uitstekende accoustiek heeft.
Daarom besloten wij er een auditie
te houden. Wij moesten nog even
enkele formaliteiten vervullen om de
hand te leggen op de schapenkooi,
maar dank zij onze uitgebreide kring
van relaties, konden wij zonder al te
veel moeite de hindernissen J.J. Jur»
rissen, D ir. van de N.Z.H.V.Mij., het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen en het ITuisves.*
tingsbureau nemen.
Onze bedoeling was: het rond ons
verzamelen van lieden, die iets te
zeggen hebben in de kunst in het al»
gemeen en de Kunst in het bijzonder.
En dat \ycl op het gebied van de
journalistieke vertelsteken»Kunbt.
't Is nodig, heus. Er moeten maar
es anderen in de kranten aan bod ko»
men. Of 't een en ander een succes
is geworden, weten wij niet precies.
Achteraf geloven wij dat alles op een
misverstand heeft berust. Er waren
ongetwijfeld rijpe talenten aanwezig
in de schaapskooi. Daar niet van.
Maar de moesten waren waardeloos
voor de krant. De een wist niets van
advertentie*tarie\ en, een ander 'had
geen flauw idee van het edel spel van
lijnen en punten, een derde hield niet
van vrouwelijke abonné's, omdat ze
/ulke onredelijke ingezonden brieven
schrijven. En zo maar door. Maar (.&\'
loos waien degenen, die helemaal
niet voor de krant kwamen. En om
die lui aan 't verstand te brengen, dat
/.e eigenlijk in het schapenhok van
ons, of van mijnheer Jurrissen, zo U
wilt, niet thuis hoorden, moesten wij
drie uren van onze kostbare tijd uits
trekken. Ik xal U wel even inlichten
— in grote trekken — wat er precies
gebeurd is.
Om precies te zijn, waren er dries
honderd een en tachtig mensen van
allerlei kunne in de schapenkooi aan»
wezig toen wij aankwamen. De tekcs
naar, als de meest deskundige op hel:
gebied van het lijnenspel, begon on'
middellijk te meten. (Als je artist
bent, moet je natuurlijk aan bepaald
afmetingen voldoen.) Toen hij alle
vingers, polsen en andere ledematen
gemeten had — een bezigheid waar
hij zich ongelofelijk mee vermaakte
— begon de ondervraging. Ik ging er
maar op nt'n hurken ibij zitten, om»
dat je van gewoon zitten zo moe

van de avond werd verzorgd in de
eerste plaats door „The Northsea
Ranchers", die leuke cowboyliedjes
'brachten en door de Accordeonvers
eniging „Zandvoort" olv de heer Da»
vids. Dit laatste ensemble speelde
werkelijk voortreffelijk. De dames en
heren (onder wie zeer jonge!) kregen
een welverdiend applaus.
Toen werd door een stel ras'Zand'
voorters de klassieke
GoTt'met'
stroop»dans uitgevoerd in de blauwe
tent, hoog boven het publiek. Zij
hadden een enorm succes. De bijval
steeg ten top, toen het gezelschap
het Zandvoorts volkslied zong. En
daarna kwam zowaar Tante Tonia 't
publiek even dag zeggen en annne»
ren om flink loten te kopen!
Tenslotte kwam het eerste vijftal
nog eens aan de beurt, ditmaal als
Zeemansband. (De cowbpy»pakken
waren verwisseld voor aardige matro»
yencostumes). De populaire liedjes
van de zee werden zonder uit/onde»
ring door het merendeel van het pu»
bliek meegezongen.
De heer Jung bracht dank aan de
dames en heren, die op sympathieke
wijze belangeloos hadden medeges
werkt aan het welslagen van de/e
gezellige avond. Mogen de Zand'
voortse oudjes er de gegunde vruch»
ten van plukken. .
H.W.

wordt. Nou, 't was pet. Bij de eerste
was 't al raak. Dat was een joffer
met sluik, zwart haar. Ze kende de
hele Macbeth uit haar hoofd, nog
beter dan Shakespeare, zei ze. Ze
wierp haar hoofd in de nek en begon

Macbeth

toirc van dit sport, beweerde hij. Ik
. ?ei hem dat ik z'n grol niet kon
waarderen, waarop de kerel mij toe^
grauwde: „Je b'mt een dorre.... fuil
stuk wanhoop!" (Deze knaap wilde
ik in petto houden, want ik vond 'm
een vondst, maar een scout van de
Heerhugowaardse Weekschouw pikte
'm voor m'n neus weg.)
Even later was de tekenaar in een
fel debat gewikkeld met een dame,
die zei dat ze tweehonderd en tien
kilo woog en DuosSta heette. „Til me
maar es op, jongen!" zei ze met een
onwezenlijk hoog en kirrend stemge»
luid. "Ik kijk wel uit!" grinnikte de
tekenaar, die zich eindelijk van haar
bevrijdde, door even op het dak van
de schapenkooi te klimmen.
Een andere man diende zich aan
als kampioen»meloen»eter. Wij kon»
den hem niet gebruiken. De Zand'
voortse Courant heeft geen meloes
nenkwekerij. Jammer, 't Was een &ar'

uit haar hoofd

te declameren, 't Duurde ongeveer
drie kwartier eer ze in de gaten kreeg
dat wij al lang met anderen bezig
waren. „Ik zal u schrijven", zei de
tekenaar. En ik voegde er aan toe:
„Heel gauw!" Toen kwam er een hele
serie muzikanten, violisten, zingendezagisten, zangers en zangeressen en
een vent met een groene tuba. 't Was
machtig interessant, maar er was
geen duurzaam talent onder hen. Zij
Kampioen meloenenscter
begrepen niet, waar wij heen wilden.
Op een gegeven ogenblik kwam er
een dikke padvinder aan stappen. dige snuiter. Toen kwamen „er drie
meisjes, die volhielden dat ze dansen
konden. Nou weten wij van de krant
toevallig iets van dansen
maar
dit leek nergens naar. 't Was je rein»
ste gehobbel, zonder enige charme.
Twee jongens voerden een sabeldans
uit. Dat was wel leuk, vooral toen ze
de sabel van de iZandvoortse brigges
verdonkeremaanden. Een juffie met
geel haar wierp zich op als zwem»
Ieder uur een goede daad
wonder. Wij hebben het wonder hè'
laas niet in bedrijf kunnen zien, om»
Die zei dat»ie ieder uur een goede dat er geen water was in de schapens
daad deed. Waaruit al die goedheid kooi.
bestond, kwamen wij niet te weten,
Verder was alles een beetje teleur*
want een der gegadigden duwde de stellend. Aan het eind van de auditie,
verkenner opzij met de 'w.oorden: toen iedereen zo'n beetje naar huis
„Smeer 'm maat, we kenne het pad was gegaan, testten wij elkaar. Wij
so wel finde!" De man lachte dreu» vonden elkaar gewoon zó. En daar»
nend en vroeg aan mij of ik de mop om doen we 't nog maar met elkaar.
goed vond. Hij had een heel reper»
BARTJE.

werden er 20 in de finale geplaatst.
Interessant was dit keer dat 't klein»
ste deel van het circuit bereden werd
zodat men de wielrenners steeds in 't
oog kon houden vanaf de tribune.
De renners die een ronde achterstand
b'oekten werden -meestal onmiddellijk
door de wedstrijdcommissarissen uit
de strijd genomen.
In de eerste serie waren reeds di»
reet achterblijvers aan te wijzen. Er
waren er ook, die door pech achters
volgd werden. Een lekke band of een
ander, zelfs klein, defect betekende
dat men de strijd wel kon opgeven,
daar men na ruim een minuut reeds
een ronde achter lag....
Het peleton bleef voorlopig dicht
bijeen en eerst in de 12e ronde was
er enigszins sprake van strijd. Na de
20e ronde was er nog een groep
over van 24 rijders met zes achter»
blijvers, die al spoedig verdwenen.
De Amsterdammer Gudde wist 3
ronden voor het einde te ontsnappen,
nam ongeveer 100 meter voorsprong
en eindigde als eerste in een tijd van
41 min. 31 sec. Het peleton arriveerde
enkele seconden later.
De tweede serie was levendiger.
Beentjes en Schipper liepen, uit, doch
hielpen elkander niet en lieten zich
weer terugvallen. Schipper bedacht
zich echter spoedig, zette alles op al»
les en nam een halve ronde vooi»
sprong, die door 'het jagende peloton
weliswaar tot 300 meter kon worden
teruggebracht, maar toch voldoende
was voor een goede overwinning in
een tijd van 40 min. 44 sec. Plas»
meijer uit Voorhout en Boele uit
Rotterdam eindigden resp. als goede
2e en 3e.
In de pauze werd een klassements»
wedstrijd voor amateurs en nieuwe»
lingen gereden voor leden van „De
Kampioen" over 20 ronden, waaraan
door 8 renners werd deelgenomen.
Martens behaalde vijftig punten,
Van der Aar 15 punten en Kruijer 6
punten. De vierde plaats was voor
De Vries met 15 punten, maar met
l ronde achterstand, de vijfde vooi
De Bie met 4 punten en l ronde KC\\>
terstand.
De finale bestond uit het rijden
van 27 'kleine ronden en driemaal het
volledige circuit van 4200 meter.
Van der Hulst uit Haarlemmer»
meer lag na 11 ronden aan de kop,
gevolgd door Beentjes, doch het pc»
loton trok er zo hard aan, dat na en»
kele ronden allen weer bij elkaar la»
gen. Tien rond voor het einde was
er nog geen beweging in te krijgen,
totdat 'Beentjes, Gudde en 'Boogers
uit Nieuw»Vennep hun kans onver»
wachts waarnamen en een 300 meter
uitliepen. Een coupon stof — uitge»
loofd voor de degene, die als eerste de
27 ronden zou winnen — was voor
Boogers en hij was het eveneens die
in de sprint als nummer l over de
eindstreep flitste in een tijd van l
uur en 40 sec.
Oe verdere uitslag luidt: 2. Gudde;
3. Beentjes: 4. Plasmeijer; 5. Van der
Hulst; 6. Olivier; 7. Asman; S. Van
Leeuwe; 9. Koek en 10. Giebels.
Om 5 uur waren de wedstrijden,
die weinig spanning opleverden ten»
einde.
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Korter die rokken
In Parijs, of wat waarschijnlijker is,
vlak daarbij in een elegante villa,
woont een man, zo op het oog een
doodgewoon mannetje, zoals er
Gevr. voor ong. l jaar:
Julianalaan
295
H
A
A
R
L
E
M
Telef.
11781
twaalf in een dozijn gaan. Maar toch
DUIVENSPORT
2 GEM. KAMERS m. keuk.
Via
Zeeweg
8
km
vanaf
Zandvoort
laat hij in deze dagen de wereld meer
P.V. „Pleines" 'hield op Zondag 2 of gebr. v. keuk. v.a. Sept.
op zijn grondvesten trillen, dan wel*
Augustus een wedvlucht vanaf Quie* iBr. m. prijsopg. G. 'J. 'Hut,
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
ke politieke gebeurtenis dan ook dat
vrain 226 km. 7.30 uur werden de Bos en Lommerweg 321*1,
vermag.
vogels gelost. • De eerste arriveerde AmsterdamsW.
Inkoop goud, zilver en
Deze man werd op zekere morgen
10.55.59 uur.
wakker met 't plan om de vromvenrok
juwelen (ook tandengoud)
J. Schrander l, 16, 32, 49; H. Lans* WON1NGRUIL
aanmerkelijk te verkorten. Wat hem
dorp 2, 48; C. K. Draijer 3, 21; C. Ko* Aangeb. A'dam, Rivierenb.,
Fa. Heekman
daartoe 'heeft gebracht is niet be*
per 4, 22, 36, 37; P. Koper 5, 9, 18, laagbouw, mooie 2e etage, Gr. Houtstr.
164,
Haarlem
27; C. Visser 6, 34, 44; A. Dorsman 4 kmrs, badcel, keuk., war.,
maken de man kond, mogelijk had hij slecht gesla»
Event. aan huis te ontbie*
pen of wilde hij eens lekker helemaa]
7, 11, 14, 28, 41, 43, 45, 46; J. de zolder.
is een algemeen gezegde, in de contramine zijn. Had hij nu ge*
Leeuw 8, 40; G. Driehuizen 12, 23; Gevr. kl. woning te Zandv. den. Tel. 12410. Lid van de
doch in uitwerking bete* woon monsieur du Moulin geheten of
H. Bartens 10, 30; P. 'Peters 13; IJ. v. goede st. v. dir. of later. Br. Ned. Jirwelenbeurs.
kent het voor velen een meneer Jansen, dan was er geen kou
't Hert 15, 25, 31; W. G. Koning 17, nr 6001 bur. Zandv. Crt.
ABONNEERT U
teleurstelling.
aan de lucht geweest IWe zouden er
39, 42; K. Driehuizen 19, 33, 35; K.
Het costuum dat de man ons niets van aangetrokken hebben,
'Kramer 20, 24; A. Molenaar 26; M. Gevraagd: HULP IN DE
op de
HUISHOUDING, in* of
maakt, kunt U niet over* want monsier du Moulin of meneer
Buis 29, 38, 47.
ZANDVOORTSE
extern. Mevr. van Essen,
al kopen.
Jansen heeft zich ten enenmale niet
COURANT
Dr Gerkestraat 131.
Naast een goede kwali» met onze rok te bemoeien
TWEEDE PRIJS
tcit en correcte afwer*
Maar de zaak ligt heel anders,
VOOR DAMES K.J.C. NOORD
king spelen coupe en want de naam -van deze meneer is
'Zaterdagavond gingen de dames van
pasvorm een vtoornjame Christian Dior en als Dior decreteert
K.J.C. Noord naar Stormvogcls in
A.s. Vrijdag en Zaterdag
rol. 'Besteedt Uw geld dat de rokken veertig tot vijfden*
IJmuiden om daar deel te nemen aan
goed bij:
veertig cm van de grond gaan, dan
een tournooi om de Zilveren Vuur*
gaan die rokken ook van de grond.
toren. De Zandvoortse dames gingen
Want Christian Dior is geen gewone
Kledingbedrijf
met een zilveren lauwertak naar huis
man, het is een begrip, een modes
(de derde prijs). De persoonlijke prijs
begrip en geen vrouw die onder de
was voor mevr. v.d. Meij.
ban van die naam uitkomt. De een
U het
heeft een beetje langer tijd nodig om
eraan te wennen dan de ander, maar
OPMAKEN VAN TOAST- EN
Kerkstraat
20
vroeger of later gaan we_ allemaal
Lunapark naast de tram VLEESWAREN-SCHOTELS
voor de bijl.
Telefoon 3136
In 1947 toen alle stoffen nog pp
Tot en met Zondag a.s. heeft Zand*
bij het
punten waren, heeft hij ons tot wan*
voort weer eens een lunapark, dat
CONCERTBUREAU
ALPHENAAR
Levensmiddelenbedrijf
hoop gebracht door zijn creatie van
sedert Zaterdag j.l. zijn tenten heeft
HEB DE
de New*Look, de ruime lange rok,
opgeslagen op het terrein aan de He*
GEM. CONCERTGEBOUW
ZAND,
die soms wel een wijdte had van zes
renstraat, naast do tram. Deze fees*
Vrijdag 7 Aug. 8 uur:
meter.
telijke gang van zaken is mogelijk
VOORTSE
HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT
We hebben op hem gemopperd,
gemaakt door het initiatief van de
HAND.
POPULAIRE
we hebben op economische gronden
„Oranjevereniging Zandvoort" wel*
BIJ DE
geprotesteerd, het slot van 't liedje
•fc
Komt U allen eens kijken en proeoen ƒ
^
ker voorzitter, de heer A. Slegers 'Za*
is toch geweest, dat we allemaal ge*
terdagmiddag de opening van de ker*
COURANT
newlookt hebben.
mis verrichtte.
En nu hangt ons dit weer boven
'Htt ging er al meteen lustig toe!
ons hoofd.
De zweefmolen, de draaimolen met
We hoeven nog niet op staande
z'n keurig lofwerk en fikse paardjes,
MELKERU
voet te beginnen met al onze rokken
de schiettent — alles vond gretig af* Lijst Kamerverhuurders
Entree
Plaatsbespreken
kort te knippen, want het pleit it.
trek, niet 't minst van de zijde van
dagelijks
nog niet helemaal ten gunste van
f 1,20 'Concertbureau
de jeugd. Ook Zondagavond, toen 't Om een goed bijgewerkte lijst van
Dior beslecht, de Amerikanen zijn er
weer wat; te koel voor de gebruike* kamerverhuurders in Zandvoort te
bel., vest., Alphenaar
vlak voor, de Engelsen er tegen.
lijke boulevardswandeling was, ver* kunnen uitgeven, doet Touring Zand*
pl.bespr.
Kruisweg
49
Norman Hartnell de beroemde En»
heugden de kermisexploitanten zich voort een dringend beroep op haar
(ook Bulgaarse)
inbegr.
Haarlem.
begunstigers om steeds even door te Heerlijk, verfrissend en last not least
gelse modesontwerper, die alle toilet*
in een vrij grote toeloop.
ten voor Koningin Elisabeth creëert,
'Wlat ons opviel waren de prijzen geven wanneer en voor hoe lang hun gezond
heeft zelfs een telegram aan Dior ge*
van de diverse attracties, 't Publiek beschikbare ruimte verhuurd is. Daar HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
stuurd, waarin hij fel tegen de nieu*
wordt zeker niet „het vel over de er elke tien dagen een nieuwe lijst
gemaakt wordt, die enige honderden
we mode protesteert.
neus gehaald"!
Gemengde berichten
„Geen -vrouw die zichzelf respec*
Tussen het geluid van de snel* namen bevat en de badgasten op die
teert", zo zegt iHartnell, „zal er toe
draaiende vliegtuigen en de rondrij* lijst moeten kunnen vertrouwen, Geen „zware kost5'
Op de Zandvoortselaan hield de po* te bewegen zijn, zoveel van haar be=
dende auto'tjes en de droge knallen wordt een dergelijke medewerking
Zondagmiddags de bestuurder nen te laten zien!" Dus nog maar
van de windbuksen, 'hoort men de van de zijde der kamerverhuurders Voor de laatste Raadsvergadering ütie
van een auto aan, die te diep in het even afwachten wie het wint.
traditionele klanken van een verruk* zeer op prijs gesteld.
van de huidige Raad staan een aan* glaasje had gekeken. Hij werd ingekelijk ouderwets pierement. Maar
het schijnt er tóch wel naar
als verdacht van overtreding uitMaar
te zien, dat we aan de kuiten»
toch niet zo ouderwets, of 't heeft
tal agendapunten op het programma sloten
van dit in de verkeerswetgeving op* parade moeten. Slecht nieuws voor
een motor!
Geslaagd
die, naar met zekerheid valt aan te genomen misdrijf.
onze zusteren in het bezit van een
En verzuimt U dan ook niet een
paar fikse varkensvangertjes, want
kijkje te gaan nemen bij de kunst*
Onze plaatsgenoot de heer J. Al* nemen, practisch geen besprekingen
op een hoogte van 45 cm' boven de
glasblazerij, een stukje kunstnijver* bias slaagde voor het Patroonsdiplo* zullen vergen:
Aangezien de bestuurder van een grond zal er niet veel meer te ver=
heid, midden in 't bonte gewoel, dat ma' boekbinden.
Zondagmiddag
op
de
Zandvoortse:
de aandacht verdient.
zijn.
Proficiat, Jan!
Enkele terreinen dienen in het laan rijdende auto de manoeuvre van doezelen
Misschien voelt u zich ook aange*
Christian zelf maakt er zich ove*
Grondbedrijf
te
worden
ingebracht,
de
vóór
hem
in
de
file
rijdende
per:
niet zo heel erg koortsig over.
trokken tot de verrichtingen van de
beheerskwestie van voornamelijk sonenauto, welke plotseling moest rigens
„Ieder nieuwe revolutionnaire mode
dicpzeeduiksters met hun ijzeren Ion* Schuimrubber tentoonstelling een
administratieve
aard.
stoppen,
niet
opmerkte,
botste
hij
gen, stalen wilskracht en ijzeren be*
tijd om aan te wennen. Een
met zijn wagen tegen zijn voorgan* vraagt
in Zandvoort
heersing....
couture oorlog zal wel geen wereld*
ger.
De
aanrijdende
auto
werd
vrij
'De waarzegster, die uiteraard nist
gebeurtenis zijn", zegt
De tegelbekleding van de wanden in zwaar beschadigd. Persoonlijke onge: schokkende
ontbreekt, zal wellicht waardevolle Door de Rubber*Stichting, Delft, zal de
hij filosofisch. Maar met deze uit*
openbare
kleuterschool
behoeft
vallen
deden
zich
niet
voor.
informaties verstrekken over 't weei op 11, 12 en 13 Augustus a.s. een een dringende verbetering. De kosten
spraak bewijst hij de vrouwen toch
educatieve tentoonstelling gehouden
in uw zomervacantie....
niet zo heel goed te kennen.
hieraan
verbonden,
worden
op
een
worden die een overzicht zal geven
H.W.
Gelukkig is hij althans voorlopig
Een 32:jarige inwoner van Bloemen- van. zijn plan afgestapt om de weinig
van de toepassingen en eigenschap* bedrag van ƒ 2000,— 'begroot.
daal
werd
Zondagmiddag
door
de
po;
pen van schuimrubber.
flatteuse lage taillelijn van voor 25
Rijkspostspaarbank
Hfie op de Grote Krocht aangehon- jaar weer in te voeren. Daarmee is
Deze expositie is ondergebracht in
den
en
naar
een
cel
overgebracht
Voor
een
nieuwe
stoffering
en
meu*
Aan het postkantoor Zandvoort en twee tentoonstellingswagens, die op*
echter nog lang niet gezegd dat hij,
het daaronder behorende ambtsge* gesteld zullen staan aan het Kerk* bilering van de hoofdenkamer van de voor het „in staat van dronkenschap" wat dat betreft, definitief van zijn
berijden
van
een
rijwiel.
Karel Doormanschool wordt ƒ 1000,*
bied werd gedurende de maand Juli plein, zo wordt ons medegedeeld.
apropos is. Misschien als hij eens een
1953 ingelegd ƒ 80.534,86 en terugbe*
De tentoonstelling zal de gehele gevraagd. • .
keertje erge kiespijn heeft....
taald ƒ 49.917,76.
dag en ook des avonds geopend zijn.
Toch zijn wij vrouwen rare schep*
Zaterdagmiddag werd een op de Bou: sels. Daar laten we zomaar een man
levard
Barnaart,
ter
hoogte
van
het
Zuster L. J. Dammers, de gemeente*
over ons 'bedisselen, we laten ons
lijke kraamverzorgster, heeft met in* kampeerterrein „Helios" geplaatste precies de wetten voorschrijven en
auto
door
een
onbekende
autobes
gang van 15 September verzocht om
of we het nu • mooi vinden of niet,
ontslag, hetgeen voorgesteld wordt stuurder aangereden. Het linkervoor, vroeger of later lopen we er toch al*
spafbord
van
de
aangereden
auto
eervol te verlenen. Naar wij verna*
lemaal zo bij, als meneer Dior -zich
men zal zuster 'Dammers binnenkort werd geheel vernield. De politie heeft dat heeft voorgesteld.
een
onderzoek
ingesteld.
in het huwelijk treden.
'Zou hij ook zo vlot reageren? Als
—o—
ik nu bijvoorbeeld eens tegen hem
Telefonisch werd Woensdag j.l. bes zei: „Chris, jochie, nu moet je eens
Een nieuwe telmachine voor 'het richt, dat een vrouw op de Boulevard goed luisteren. Knip jij nu eens een
kantoor van de Gemeente*ontvanger Barnaart, ter hoogte van Riche, ver: flink eindje van je broekspijp af",
zal ƒ 1090,— vergen; voor de oude wond fou zijn geraakt door een over zou hij 't dan ook maar meteen doen?
machine ontvangt de gemeente ƒ 95,= de rijbaan hangend vliegertouw. Een Ik veronderstel wel van niet, maai;
ik ben ook geen beroemdheid, ik
terug.
voorbijganger zou bij het vliegertouw ja
ben maar
hebben postgevat.
GELSKE DE NES.
Het bleek inderdaad een voorbij:
De heer Tcndeloo van Publieke Wer* fanger te zijn, want de man was bij
ken wordt bevorderd tot opzichter* de komst 'per politie onvindbaar. De
eigenaar van de vlieger was eveneens
tekenaar Ie klasse.
spoorloos, terwijl de getroffen vrouw
óók al met de Noorderzon bleek te
zijn vertrokken.
Benoeming

Sport

Off. Dealer

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.v.

DEMONSTREERT
ANTON HUNINK

AD VAN DIJK

Chopin-avond
Theo v.d. Pas

MARIËNBOSCH

YOGHURT

WEEK-AGENDA

onderwij skr achten
Karel Doormanschool

Een recente foto van Prinses Irene die morgen, ver van huis, haar 14e
verjaardag viert. Prins Bernhard zal haar persoonlijk gaan feliciteren.
(Foto Paul Huf)

Belangrijke

Vanavond wordt door de Raad ge*
stemd over de benoeming van een
onderwijzer en onderwijzeres aan de
Karel Doormanschool in de vacatu*
res van de heer Van Liefland en Mej. 2000
de Louw.
2403
3043,
Candidaten zijn:
2100
/. Vacature Van Liefland.
1. Mej. A. M. Heep, tijdelijk on= 2345
wijzeres te IJmuiden;
2499
2. Mej. T. Staritsky, onderwijze» 2262
res te Purmer;
3. Mej. J. A. Ellerbroek, onder= 2887
wijzeres te Leuvenum.
II. Vacature De Louw.
1. de heer iH. A.'Boitcn, onderwijs 2560
zer te Nijmegen;
2. de heer J. 'F. Sinnige, onderwij» 2135
zer te Delft; 3. de heer G. Post, onderwijzer te 2424
Broek in Waterland.
Mej. J. Ë. Hesselink die 30 Juni werd 2975
benoemd, heeft haar benoeming niet
aanvaard.
225*

telefoonnummers
en adressen
Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie

Gem. Geneesheer, Juliaitaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fijnstrjjkera, J. H. G. Weenink,

Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zaïidvoortse Courant, G er tenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rtnko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 41.
Wünhandel Lefferts, Zeestr. 44

Monopo/e"
Dinsdag 4 Aug. 7 en 9.15 uur: film
„Noodlot".
V.a. Vrijdag 31 Juli t.m. Donderdag
6 Aug. 230 uur: film „Bongo de
Beer".
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van
Gerty Brant. De komende week:
Wester, spel met schaduwen; Mi*
randa en Gladimir, Russische dan*
sen; Celine Laurence, Franse chan*
sons; Wilma Wendt, danseres.
In Casa Blanca, Kerkplein: Maria Za*
mora presenteert cabaretprogram*
ma met Pola Raymonde, exotische
karakter danseres; Radio*ensemble
Jo Bos.
Woensdag 5 Aug.: Klaverjasavond
t.b.v. de Ouden van Dagen te Zanfl»
voort in Paviljoen Kiefer.
Vrijdag 7 Augustus S uur: Chopin*
avond door Theo v.d. Pas in het
Gem. Concertgebouw, 'Haarlem.
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Wij zim in de laatste rug te moeten zien lijkt ons een bij'
Burgemeester Van Fenema heeft in
Raadsvergadering j.I. zonder droef vooruitzicht.
een afscheidswoord aan de huidige
Eerst langdradig . . . Toen geprikkeld . . .
Daarbij komt dat niet alleen het
Dinsdag erg geschrok'
Raad enige bijzonderheden bekend
ken van woorden van uitzicht van de Collegetafel naar de
Tenslotte verzoenend
gemaakt over de afgelopen vierjarige
de voorzitter. Deze pers, maar evenzeer dat van de pers
zittingstijd.
zei n.l. * in zijn ter gff* naar de Collegetafel wordt belenr
Deze laatste vergadering van Dins*
Begrotingstekort van 40 mille weggewerkt
legenheid van de laat' merd.
dag j.I. bleek de 62e zitting te zijn.
Wanneer men inderdaad "raads/e*
tte zitting van de oude Raad gespro*
De 61 voorgaande vergaderingen
'<en speech * tegen de pers dat hij in den met de rug naar tribune en pers
hadden tezamen geduurd 169 uur en In de Dinsdag 4 Augustus j.I. gehou* ging van dit voorstel" ontbroken, zo* de vergaderingen van de nieuwe Raad denkt te plaatsen dan gaat er veel
55 minuten.
den raadszitting kwam het vóór de dat spr. niet kon weten waar de ob* niet meer zo'n onbelemmerd uitzicht van die vertrouwde charme en intis
De langste vergadering was die rondvraag (toen de interpellatie* jecten zich precies bevinden.
zou hebben op de persvertegenwoor: miteit in de Raadzaal verloren.
van 26 Februari 1952 en duurde van Tates werd behandeld) tot een vrij
En dat, terwijl men o.i. met een
Na een uiteenzetting van Weth. digers. Wij hebben hier de oren, aan
8 tot 2 uur.
geprikkelde discussie tussen de 'bur* fCerkman, 'bood de Voorzitter aan de bange voorgevoelens ten prooi, ge* los aanzettafeltje aan één van de
De kortste nam slechts een half gemeester en de heer Tates, welke bewuste tekeningen alsnog ter inza* spitst. Men weet dat de Raad gro* raadstafels (aan de voor de tribune
uur. (De burgemeester kon die avond laatste zijn voorgenomen interpella* ge te geven, maar de heer Slegers ter wordt. Aan de twee evenwijdige verstverwijderde zijde) de evenwijdi'
nog een bioscoopje pikken, hetgeen tie verschoven zag naar de rond* zag hier geen heil meer in. Het bij Raadslafels zouden 13 i.p.v. 11 leden ge opstelling, zoals hij tot onze grote
hij toen ook maar gedaan heeft).
vraag, welk „vraag* en antwoord* de stukken gevoegde rapport was dienen te worden geplaatst. Aan vreugde altijd was, zou kunnen han'd'
Mr van Fenema verklaarde dat een spelletje" plotseling een onverwacht hem ook al niet zeer duidelijk, zodat iedere tafel kunnen echter slechts 6 haven. De verbroken symmetrie zou
belangrijke episode voor Zandvoort mildere tendenz kreeg. .Het begin
meer voelde voor aanhouding van raadsleden zitten. Men „zit'' dus met men nauwelijks opmerken. En bij een
was afgesloten, doch bereidde de van de vergadering kenmerkte zich dit voorstel.
de 13e. Nu hebben we officieus ver* begrotingsraad bijv. plaatst men er
publieke tribune erop voor dat de door tamelijk breedvoerig uitweiden
Wethouder Kerkman in samenwer* nomen dat het in de bedoeling ligt trouwens ook zo'n tafeltje bij.
volgende periode zeer belangwekken* over niet al te belangrijke zaken. Na king met Voorzitter, bracht hem tot één of meer raadsleden aan een tafel,
Wij hopen werkelijk hartelijk dat
de raadsvergaderingen zou tellen. een uur kwam er meer leven in de andere gedachten, zodat het voorstel haaks op de twee evenwijdige grote, onze ongerustheid ongegrond is. Wij
Voor Zandvoort staan plannen van brouwerij, doordat er enkele meer zonder hoofdelijke stemming werd tafels, te laten zitten. Dus 'tegenover zouden het gemeentebestuur echter
het grootste gewicht op stapel. Spre* belangrijke zaken aan de orde kwa* aangenomen.
de Collegetafel, maar.. .>. met de rug met klem willen verzoeken: laat de
ker noemde enige van de belangrijks men. De controverse tussen de Voor*
De heer SLEGERS behield zijn naar pers en publiek toegewend. Dit opstelling zoals hij is. Laat men duit
ste [besluiten die de Raad sedert '49 zitter en de heer Tates werd echter stem voor.
zou dan ook kloppen met de ivoor* delijk kunnen horen, Iaat men gebat
heeft genomen. O.m. vermeldde hij weer gevolgd door een verzoenende
den van de voorzitter over het in de ren, expressies kunnen blijven zien
in dit verband: de aanleg van de slotrede van Mr. van 'Fenema....
toekomst belemmerde uitzicht, lm vanaf 'de tribune. Laat er geen bc*
PUNT 3.
boulevards, de Rotonde, parkeerter* ;Het vrij talrijke publiek heeft dus De opzichterstekenaar J. A. Tende* dien zulks inderdaad de bedoeling lemmerend uitzicht wezen. Laat men
reinen, de straatverlichting, het ca* ditmaal een gevarieerd programma loo, werkzaam bij de dienst van Pu* mocht zijn, dan zouden wij nu reeds niet tegen de rug van een deel van
ravancarnp, het kampeerterrein De gekregen:
blieke Werken, werd zonder hoofde* willen verklaren dat wij deze op/os* onze Raad hoeven opzien. Het zou
Branding, sportvelden; voorts de
De Raad was voltallig, op de heer lijke stemming bevorderd tot ad* sing diep teleurstellend zouden vin* op ons genoegen om naar de Raads'
scholenbouw, de E.M.M.*bouw, de Lindeman na, die in het buitenland junct»technisch ambtenaar Ie klasse den.Zandvoortse raadsleden op de vergaderingen te gaan een hatelijke
garantie voor het bejaardentehuis, vertoefde.
schaduw werpen. Dat menen we echt!
m.i.v. l Augustus 1953.
dat hopenlijk volgend jaar Septem*
De notulen van de vergadering van
ber- zal staan etc.
30 Juni j.I. werden zonder op» of
PUNT 4. Vaststelling van de 10e
Zoals gezegd, er zijn nog vele aanmerkingen goedgekeurd.
suppletoire begroting voor de
plannen. Er heerst in Zandvoort een
dienst 1953.
aanstekelijke activiteit. 'Waar geen
plannen zijn, daar slaapt men in, al* INGEKOMEN STUKKEN:
Voordat dit voorstel zonder hoofde*
dus spr. <Mr. van Fenema deelde me*
op het Zuidelijke strand
1. Telegrafische mededeling van lijke stemming was aangenomen en
de het plan te hebben gehad een Mej. J. E. Hesselink Ie Wijk en Aal* de begroting was vastgesteld, deed de
ideecnbus op te hangen aan het burg, dat zij de benoeming tot onder* VOORZITTER de verblijdende me» De Koninklijke Bond tot het redden
Op het strandgedeelte zullen de
Raadhuis, waarin suggesties konden wijzeres aan de Karel Doormanschool dedeling dat 't begrotingstekort van van drenkelingen heeft de Zand* demonstraties
door een talrijk pu*
worden gelanceerd. Voorlopig wa's niet aanneemt.
bijna ƒ 40.000 geheel was „wegge* voortse Reddingsbrigade verzocht de bliek gevolgd kunnen worden, doch
dit echter niet nodig omdat er nog
werkt". Door verlaging van de kos* organisatie van de jaarlijkse Bonds* tevens wordt door een deskundige
Voor kennisgeving aangenomen.
projecten genoeg in de portefeuille
ten voor t.b.c.*bestrijding (ƒ 10.000), stranddag op. Zaterdag 15 Augustus via een geluidsinstallatie voor een
2.
Dankbetuiging
d.d.
21
Juli
van
waren
Spr. bracht de Raad dank
onderhoud van straten en pleinen a.s. op zich te'nemen in overleg met mondelinge toelichting zorggedragen.
het
bestuur
der
gymnastiekvereniging
voor 't vele verantwoordelijke werk
ƒ 13.000, strandexploitatie, ƒ 12.000, de Contactcommissie.
De demonstratie vangt om half vier
„Oefening
Staalt
Spieren",
voor
de
dat is verricht.
en door een hogere opbrengst van
Het ligt nu in de bedoeling op ge* aan en zal ongeveer anderhalf uur
verleende
gemeentelijk
'subsidie.gropt
De heer Slegers, als oudste raads*
schoolgelden, ƒ 5000,-.
noemde dag op het strandgedeelte, duren. Na afloop verzamelen de deel*
lid, beantwoordde de voorzitter en ƒ 2000,' voor de vieririg van het vijf*
gelegen voor de reddingspost „'Ernst nemers en deelneemster zich in „Ons
tig*jarig
bestaan
derfvereniging.
dankte hem voor zijn hartelijke
1
PUNT 5.
.'Brokmeier", verschillende demon* 'Huis" voor een critische nabeschou*
l
Voor
kjnnisgevjn^^aa.ngenomen.
,,. woorden aan^Jiet.adres van de Raad.
hoofdelijke' "stemming werd stratiës-te -geven, -.waaraan wordt rne* wing. ' De" Katholieke" fractieleider hoopte
3.' Een schrijven d.d. 9 Juli 1953 Zonder
besloten
beschikbaar te stel* degewerkt door nagenoeg alle kust*
dat de samenwerking in de komende van de Minister van Sociale Zaken len voor ƒde995,—
aankoop
een elec; brigades, zoals o.m. Bloemendaal,
vijf jaar eveneens goed zou zijn. Spr. en Volksgezondheid, betreffende het trische telmachine t.b.v.van
het
kantoor IJmuiden, Noordwijk, Katwijk, Sche*
vreesde echter dat er wel eens moei* verlenen van een tapvergunning.
van
de
gemeente*ontvanger,
maar veningen en Rotterdam (Hoek van De voetbal gaat weer rollen
lijkheden konden rijzen. In voorzich*
Accoord.
.Holland); vanzelfsprekend zal ook
niet
voordat
de
heer
WEBER
tige* bewoordingen maakte de 'heer
Badplaatstournooi
4. Een verzoek d.d. 31 Juli 1953 een lans gebroken had voor de de Zandvoortse brigade niet ontbre*
Slegers voor de goede verstaanders van
„Zandvoortmeeuwen"
ken.
het
lid
van
de
raad,
de
heer
G.
'Zandvoortse
middenstand,
die
voL
een aantal duidelijke toespelingen op Tates, om burgemeester en wethou* gens spr. bij de aankoop behoorde te
de wethoudersverkiezing die op l
De voorwedstrijden in het Badplaats*
vragen te mogen stellen betref* worden ingeschakeld.
September a.s. aan de orde zal kot ders
tournooi van Zandvoortmeeuwen 'be*
fende
publicaties
omtrent
liet
eind*
men. 'Zoals men. weet is in principe punt van de eerlang in te stellen
Mej. Corrie ten Boom leidt ginnen' volgende week. Als eerste
PUNT
6.
door 8 raadsleden (een meerderheid autobusdienst.
wedstrijd wordt op Dinsdagavond 11
Met algemene stemmen ging de bijeenkomst in de tent
dus) besloten om de heren Kerkman
Augustus om 7 uur gespeeld 'H.B.C.*
Aan
het
„eindpunt"
van
de
agenda.
Raad accoord met het eervol verle* De bekende evangeliste mej. Corrie Velsen.
en- Van der Werff te verkiezen voor
nen van 'het door mej. L. J. Dam* ten Boom spreekt vanavond in de
de wethoilderszetels, (Hierbij wordt
Vervolgens zullen op Donderdag*
-<P.UNT 2: INBRENGEN VAN mers aangevraagde ontslag uit ge* tent aan het boveneind van de Kerk* avond 13 Aug. Terrasvogels en DCG
dus de tweede partij in grootte, de
GRONDEN IN HET GROND* meentedienst.
~
K.V.P. (3 zetels), gepasseerd.
straat. Mej. ten Boom leidde o.m. dé de strijd tegen elkaar aanbinden.
BEDRIJF.
Mevr. MOL*VAN 'BELLEN wilde bijeenkomsten in Hervormde Kerk
Van Katholieke zijde wordt hier*
Op Dinsdag 18 en Donderdag 20
tegen begrijpelijkerwijze stelling ge De heer SLEGERS wist niet precies in het openbaar mej. Dammers dank te Zandvoort die in de zomer van '51 Augustus wordt deze wedstrijden*
nomen. Wanneer de wethoudersver* wat hier nu bedoeld werd en hi; zeggen voor de uitstekende wijze werden gehouden. Zij evangeliseerde reeks voortgezet met de ontmoetin*
kiezing inderdaad plaats vindt zoals vroeg inlichtingen omtrent de wijze, waarop deze haar moeilijke functie o.m. in concentratiekampen, gevange* gen resp. tussen Zandvoortmeeuwen
is afgesproken, -dan lijdt het ook waarop deze zaak voorbereid was. steeds verricht heeft.
nissen, onder emigranten op vele en E.H.S. en tussen Bloemendaal en
geen twijfel of de oppositie, met na.' Kaarten hebben bij de ter inzage leg*
{Lees verder op pagina 2. plaatsen ter wereld.
H.E.'D.W.
me van de 'K.VjP. jegens het colle*
ge, zal zeker sterker worden.
Dit nu kondigde de heer Slegers
alvast aan, zij het in minder uitge
met de mening van Raad toetsen is te hebben dat in deze laatste verga*
sproken termen.
ook niet duidelijk. Te toetsen i.z. het dering in z'n oude samenstelling zul=
Tegelijkertijd meenden wij in zijn
woorden te ontdekken dat de K.V.P.
'anceren van berichten of i.z. het in ke boze woorden waren gevallen; hij
die berichten vermelde? Spr. nam stelde interpellatie op prijs, doch
alsnog rekening wenst te houden
Een
gewraakt
interview
met de mogelijkheid dat uit haar
aan dat de heer Tates het tweede be* door de vorm waarin deze gesteld
midden een wethouder zal worden
Tenslotte uitvoerige mededelingen in de Rondvraag
doelde, maar dan is de redactie van was, kon hij er onmogelijk op ant*
de vraag vrij stuntelig.
woorden.
benoemd. Hoe 't ook zij, 't is duide*
Geen reden tot ongerustheid bij de winkeliers
De heer TATES verzocht de Voor*
En nu de kwestie zelf, aldus spr.
lijk dat de verhoudingen in de nieu*
zitter dit laatste woord terug -te ne* Het College heeft met deze bericht*
we samenstelling van de Zandvoort*
se (Gemeenteraad wel anders, mis*
men.
geving niets te maken, ik wel
De heer TATES zeide verrast te
VOORZITTER wilde dit in het iHet verleggen van ihet eindpunt van
schien geheel anders, komen te lig* Als voorlaatste punt kwam het inter*
gen. l September is de vergadering pellatieverzoek van de heer Tate^ ter zijn geweest door een serie artikelen openbaar wel doen, maar ook dan ht evt. busstation is evenwel nog
in de pers, die hem tot de conclusie bleef de bedoeling van de vraag voor lang niet aan de orde.
van de nieuwe 'Raad. Deze zal voor* tafel.
VOORZITTER begon met een uit* hadden gebracht dat de burgemees* hem duister.
Spr. heeft deze gewraakte mening
namelijk een formeel karakter dra*
terecht. Der*
De heer TATES noemde dat niet gelanceerd als een der mogelijkhe*
gen, maar toch reeds bepalend zijn eenzetting van het wezen van een ter zeer actief is en
voor de gang van zaken in de ko* interpellatie. Deze bestaat doorgaans gelijke artikelen doen Zandvoort eer erg pienter, waarop VOORZITTER den, om nu reeds de belanghebben*
uit vier delen: 1. Vermelding van een aan. Doch de publicatie betreffende de heer Tatea verzocht dit woord te* den (dat zijn de winkeliers zeker)
mende vijf jaren.
bepaald feit. 2. De vraag naar het een interview met de burgemeester rug te nemen.
volledig op de hoogte te stellen. De
waarom. 3. 'Vindt u dit niet verkeerd over de opheffing van de tram en de
De heer TATES: „Ik heb het Col* pers en met name de Zandvoortse
of ongewenst? 4. Verzoek om het be* ingebruikstelling van autobussen, lege gevraagd of het bereid is te zeg* Courant, heeft deze mogelijkheden
waarbij het eindpunt e.v. nabij de gen wat de bedoeling is van het lan= op uitstekende wijze weergegeven.
paalde feit niet meer te plegen.
Kraamverzorging Zandvoort Spr. had de vragen voor zich lig* \vatertoren ^ou komen te liggen, ceren van deze berichten. Ik moet Men moet het dus zo beschouwen,
gen (Zie Zandv. Courant van Vrij' heeft in middenstandskringen onge* uit uw woorden dus opmaken, dat dat dit een waarschuwing is geweest
In het Raadsverslag, dat u even* dag 31 Juli j.I. pag. 2) en maakte zich rustheid veroorzaakt. De winkel* het College hier buiten staat?"
voor de belanghebbenden, wat de
eens in dit nummer vindt, zult u de op tot een antwoord. Maar de heer stand in de kern van het dorp zou
consequenties voor hen zouden kun*
VOORZITTER „Ja!"
door
de
uitvoering
van
deze
sugges*
TATES
was
het
'hier
niet
mee
eens
bespreking over de toekomstige
De heer TATES: „Het is dus uw nen zijn, als dit of dat gaat gebeu*
tie
ten
zeerste
gedupeerd
zijn.
Ook
en
onderbrak
de
Voorzitter
door
op
kraamyerzorging in Zandvoort kun*
persoonlijke mening. "Wat is uw be* ren. Zij kunnen zich dan nu reeds
nen vinden. 'Het ligt dus in de be* te merken dat hij 't buitengewoon al zou dit gezegd zijn als een „mo* doeling dan hier mee?"
beraden. Het is natuurlijk volkomen
gelijke
oplossing"
van
de
gerezen
prettig
vond
dat
de
Voorzitter
zijn
doeling 'Z_andvoort onder het Kraam*
VOORZITTER: „U kunt niet plot* juist dat uiteindelijk de Raad be*
problemen,
dan
nog
is
dit
gevaarlijk,
antwoord
al
klaar
had,
maar
dat
het
seling een andere vraag stellen; dit slist. Er bestaat zelfs niet de minste
centrum in Haarlem te laten ressor*
teren. Doch tevens om in de bad' een goede gewoonte was een raads» aldus spr. Dit is experimenteren met zou schriftelijk moeten gebeuren en reden tot ongerustheid en spr. zeide
de
belangen
van
zakenlieden.
lid
(ook
al
stelt
deze
zijn
vragen
dan zou de behandeling er van in de er geen enkel bezwaar tegen te heb*
plaats in de toekomst 4 a 5 kraam:
Spr. verwacht een antwoord van 't volgende vergadering aan de orde ben, indien de interpellant evt. in de
verzorgsters — in dienst van hef schriftelijk) gelegenheid te geven zijn
College,
dat
geruststellend
klinkt
interpellatie
nader
toe
te
lichten
en
nieuwe Raad op deze kwestie zou te*
komen
"
Kraamcentrum — in Zandvoort te
voor de winkeliers.
met enige franje te omkleden.
De heer TATES trok zijn vragen rugkomen.
vestigen.
VOORZITTER:
„Handhaaft
u
uw
VOORZITTER;
,U
vraagt
dus
om
'Dit laatste voornemen dient o.i.
hierop in en kwam er op terug tij*
vragen in deze vorm?"
franje
? Ga uw gang!"
wel zeer te worden toegejuicht. De
dens de rondvraag.
•De
'heer
TATES:
„Ja
zeker!"
gevallen, dat een geboorte zonder de
(Voor een duidelijk overzicht, la: Loop der bevolking in Juli
assistentie van een kraamverpleeg*
yOORIZITTER antwoordde dat
ten wij hier de discussie over deze
ster verloopt, zijn niet zeldzaam in
hij dan de eerste vraag bevestigend
kwestie
onmiddellijk
aansluiten Het 'bevolkingscijfer per l Juli be*
Zandvoort. Weliswaar hoeft dit niet dig is, een kraamverpleegster bij de beantwoordde, de derde en vierde
droeg 11.589 (5562 mannen en 6027
aan het bovenstaande).
altijd ernstig te zijn •— (de heren hand is. De praktijk heeft uitgewe* vraag ontkennend. Wat de tweede
vrouwen). Er vestigden zich in deze
echtgenoten blijken in zo'n geval zen dat daarvoor inderdaad meerde* vraag betreft, deze was hem niet erg De heer TATES vroeg in hoeverre maand 75 personen, er vonden 15 ge*
soms bruikbaarder dan waarvoor re kraamverzorgsters in Zandvoort duidelijk, hij vond de redactie ervan de berichten in de pers over een mo* boorten plaats. Er vertrokken 125
men ze volgens de traditie aanziet), zouden moeten zijn gevestigd. Deze min of meer hulpeloos. 'Het College gelijke verlegging van het eindpunt personen en er overleden 3 personen
— toch moet het voor een rustige aangelegenheid worde door de Zand* beoogt niets, heeft er niets mee te van de tram '(busstation) naar het Het bevolkingscijfer per 31 Juli be*
gang van zaken wenselijk worden ge* voortse overheid hopenlijk zo spoe* maken zelfs.
terrein bij de watertoren, juist waren droeg 11.551. Er viel dus enige te*
acht dat ter plaatse, wanneer dat no* dig mogelijk geregeld.
En wat de heer Tates bedoelde
VOORZITTER zeide het betreurd ruggang te bespeuren. (38).

Bondsstranddag

BOOS INTERPELLATIE-DEBAT

Onderwijskrachten
wel of niet op bezoek bij Raadsleden?
(Vervolg Raadsverslag pag. 1)

'r
'U
l
h

II'

Ü

PUNT 7. Stoffering en meubiles
ring Iloofdenkamer Karol Door»
manschool.
Dit punt bleek een plotselinge hin»
derpaal op de weg naar een vlotte
afwikkeling van de agenda te zijn.
(Voor de vertccrbaarheid zullen wii
de kwestie aanzienlijk bekorten).
Mevr. MOL»VAN BELLEN wilde
de kamer voor het personeel ook op»
geknapt zien, terwijl zij tevens van
oordeel was, dat er ook nieuwe gor»
dijncn moesten korncn. Inplaats van
het voorgestelde credict van ƒ 1000,»
stelde zij voor ƒ 1250,— (De heer
MOLL steunde dit voorstel).
De heer GOSEN wilde weten of
de kamer van het schoolhoofd dan
helemaal niels bevatte dat op stoffc»
ring lijkt.
Wethouder KERKMAN zeide dat
het vorig hoofd de beschikking had
over een grote woning, die 't hem
mogelijk maakte thuis /ijn admini»
stratieve werkzaamheden te vcrrich»
ten. Het tegenwoordige hoofd ver»
keert niet in de/.e omstandigheid, /.o»
dat hij een kamer in de school moet
hebben, waar hij kan werken.
De heer SLEGERS had een gespe»
ciHceerdc lijst van wat er allemaal
nodig is, verwacht. Toen indertijd
de kamei van de burgemeester een
opknappertjc moest hebben, heeft
de Raad zich ook niet zo maar bij
dat voorstel neergelegd. Spr. is het
niet eens met dit voorstel.
De heer KONING kon het niet
eens zijn met het voorstel van mevr.
Molsvan Bellen. Als er ƒ 1000 aan»
gevraagd is, blijft er nu geld over!
Bij stemming bleek het voorstel van
mevr. Mol»van Bellen (credict van
f 1250,») genade te vinden "bij 8 van
de 12 leden.
(Tegen: de heren Slegers, Taies,
Koning en Weber).
PUNT 8.
Over het credict van f 2000,— voor
de' betegeling van de wanden van de
openbare kleuterschool, werd geen
woord gewisseld.
Volledig accoord dus.
PUNT 9. Overdracht van grond
voor de uitbreiding van 'l speel'
terrein van de Julianaschool.
Zonder hoofdelijke stemming aange»
nomen.
PUNT 10. Benoeming leerkracht
ten aan de Karel Doormanschool
De heer WE'BER kon zich niet ver»
enigen met de gang van zaken i.z. de
voordracht en de sollicitatie. Bij een

vorige gelegenheid waren de stukken
te Iaat. Spr. stelde voor om de per»
sonen, die vanavond benoemd wor»
den, telegrafisch van het raadsbesluit
op de hoogte te stellen en dan be»
taald antwoord af te wachten of de
benoeming aangenomen wordt. In»
dien de benoeming niet aangenomen
wordt en men zou moeten -wachten
tot dit langs de gebruikelijke weg
ter kennis wordt gebracht, gebeurt er
een maand niets. Ook was spr. niet
gesticht over het feit, dat degenen,
die op de' voordracht geplaatst wa»
ren, de raadsleden niet hadden be»
zocht.
Wethouder KERKMAN zeide dat
de Onderwijzersvereniging had ge»
adviseerd dat in dergelijke gevallen
"bezoeken aan raadsleden uit de boze
zijn. Men kan zich gerust houden
aan de adviezen van het schoolhoofd
en de Inspecteur van het L.O. De
door de heer Weber gesuggereerde
methode van het zenden van een te»
legram met betaald antwoord, ont»
moette eveneens tegenstand van spi.
Hem kwam de gebruikelijke wpg bc»
ter voor.
De heer GOSEN vond het onjuist
dat de onderwijzcrsvereniging dit
advies gegeven had. De school is het
verlengstuk van het gezin en de Raad
draagt mede de verantwoordelijkheid
voor 'het onderwijs, dat aan de kin»
deren van de ingezetenen wordt ge»
geven. Dit is van het grootste be»
lang, zeide spr.
De 'heer TATES vond het bezpe»
ken van raadsleden door de solici»
tantcn ook niet overbodig. Een aan
de raadszitting voorafgaande ont»
moetinü kan van belang zijn.
De heer VAN DER WERFF zeide
dat het „afwandelen" van raadsleden
toch wel ondoenlijk was in een ge»
meente met meer dan twintig of der»
tig raadsleden!
Om de discussies verder maar in
de kiem te smoren, bracht Voorzit»
ter de voordracht in stemming.
In de vacature 'hr van Liefland
werd benoemd me}. A. M. Heep, tij»
delijk onderwijzeres te IJmuiden (11
stemmen).
In de vacature mej. de Louw werd
benoemd de heet' PI. A. Boffen, on»
derwijzer te Nijmegen. (Eveneens 11
stemmen).
PUNT 11.
De Raad had geen enkel bezwaar te»
gen de verstrekking van een crcdiet
van ƒ 713,— voor de aanschaf van
leermiddelen t.b.v de Karel Door=
manschool.

eindelijk geregeld

i' !

PUNT 11 a. Wijziging in de gemeentelijke kraamverzorging.
In de toekomst vier kraamver*
zorgsters ie Zandvoort?
Het particulier initiatief voor:
rang....!
Mevrouw MOL»VAN BELLEN con»
statcerde dat de financiën in dit
voorstel geen grote rol spelen. „Zij
doen de gemeente niet op haar
grondvesten sidderen". Zij vroeg zich
af of de kraamverzorging, door de
opheffing van het gemeentelijk insti»
tuut en de gelijktijdige onderbrcn»
ging van de kraamverzorgsters onder
het ressort Haarlem, een verbetering
dan wel een verslechtering zou be»
tekenen. Nu Zr. Dammers heen gaat,
'blijven over: Zr 'Bluijs en Zr Zeg»
waard. Maar spreekster is van me»
ning dat er ten minste vier kraam»
verzorgsters in Zandvoort moesten
'zijn. 'Het stemde spr. tot weemoed te
bedenken dat het Instituut van de
Gemeentelijke kraamverzorging ver»
dwijnen gaat. Wij kunnen ^ alleen
maar hopen, zo zeide spr., dat 't goed
gaat onder de nieuwe omatandighc»
den.
Tenslotte sprak spreekster de hoop
uit, dat alle kruisverenigingen /.g.
sprcekdagen te Zandvoort zullen
houden.
De heer WE'BER wenste in de
plaats van Zr Dammers, die in het
huwelijk treedt, een kraamverzorg»
ster, welke onder Haarlem ressor»
teert, doch die haar standplaats te
Zandvoort heeft. Spr. achtte 'het van
uitermate groot belang, dat hierin
werd voorzien, want met 2 kraam»
verzorgsters, die dikwijls in de nacht
worden opgeroepen, was de bezet»
ting uiterst gering.
De heer VAN KUIJ'K tutte een
lichte mate van verbazing dat hij in
het rapport van de dir. van Sociale
Zaken tevergeefs had gezocht naar
de vermelding van de kosten voor de
mensen zelf! De Vrouwen=Contact»
Commissie 'had — bij de instelling
van de 'Gein. kraamverzorging — de
idee voorgestaan: een goede en....
goedkope verzorging. Spr. 'hoopte
van harte, dat hierin geen verande»
ring zou optreden
De heer SLEGERS was zeer ver»
heugd over de/e verandering, die 't
„socialiserende clement" enigszins
wegneemt uit deze kwestie. Zo krij»
gen de kruisverenigingen, •syaarin spr.
veel vertrouwen stelt en die geboren
zijn uit particulier initiatief, weer
een kans.
De heer TATES stelde zich geheel
en al aan de zijde van de hr Weber.
Twee kraamverzorgsters in Zand»
voort is te weinig.
VOORZITTER wilde even de hand
boven 't hoofd van de directeur van

Sociale Zaken houden. Dat de gc«
meente ccn kostenbesparing heeft,
behoeft volstrekt niet te betekenen,
dat de ingezetenen nu duurder uit
zijn!
Wethouder SLAGVELD betoogde
dat bij de gemeentelijke instelling
een doeltreffende controle op de ver»
/orgmg niet" mogelijk was, door het
ontbreken van tijd voor de kracht,
die er wel geschikt voor is, n.l. de
sociale werkster van de Dienst voor
Sociale Zaken. Het ligt inderdaad in
de bedoeling om in de toekomst vier
kraamverzorgsters te Zandvoort te
hebben. Spr. stelde zich veel nut
voor van deze verandering.
De heer TATES was ook optimis»
tisch en hoopte dat de leemte op
korte termijn aangevuld zou zijn.
Mevr. MpL»v. BELLEN kon de
verleiding niet weerstaan de heer Sle»
gers nog even op de vingers te tik»
ken in zake diens opmerking over de
„socialiserende tendenz"! Dit woord
was hier niet op zijn plaats, zo
zeide zij.
De heer VAN KLIK verzocht het
College nog maatregelen te willen
treffen of te bevorderen dat ook het
VVitte Kruis zittingsdagen te Zand»
voort houdt (Dit is inmiddels het ge»
val. Red.).
Met algemene stemmen werd het
voorstel aangenomen.

Busstation niet bij de watertoren
Naar 'aanleiding van 'het door de
Zandvoortse Courant gepubliceerde
artikel over de te verwachten bus»
dienst naar Zandvoort, zou ik er op
willen wijzen zich niet blind te sta»
ren op de z.g. dagjesmensen, maar
wat meer rekening te willen houden
met de bewoners van Zandvoort zelf,
in dit geval speciaal met de bewo»
ners van de Zandvoortselaan, Haar»
lemmerstraat, 'Hogeweg en Dr Ger»
kestraat. Het is een verschrikking te
moeten bedenken, dat er dag in, dag
uit ruim '250 bussen langs je huis
gaan. Hogeweg zelfs heen en weer.
Mocht dit plan doorgang vinden, dan
zal ook de rust voor en na het sei»
zoen uit het dorp verdwenen zijn.
Bovendien zeer nadelig voor de hui»
zen welke langs deze route gelegen
zijn en nog gevaarlijk bovendien.
Zou de beste oplossing niet zijn de
bussen te laten rijden tot aan het be»
gin van het dorp, aan de Zandvoort»
selaan, waar ruimte te over is voor
draaien stationneren etc. Het publiek
moet dan wel een paar minuten lan»
ger lopen, maar de gezellige drukte
op het Raadhuisplein en in Halte» en
Kerkstraat blijft. De winkeliers heb»

De kellnerswcdloop, waarvan de
start j.L Donderdagmiddag om drie
uur op het Stationsplein plaats vond
en die georganiseerd werd door de
vriendenkring „De Branding" in sa»
menwerking met „Touring Zand»
voort", c!e Coca Colasfabrieken en de
Zandvoortse vereniging van Kaste»
leins „Ons Belang" had een bijzon»
der vlot en prettig verloop.
'Dit evenement dat voor Zand»
voort nog geheel nieuw was, trok
enorm veel publiek naar het Stations»
plein en ook op vele plaatsen langs
de route hadden kijklustigen zich op»
gesteld. De politie had de handen vol
om de naaste orngeving van de start,
die later de finish werd, schoon te
'houden, want een kijklustige men»
senmenigte heeft veel gemeen met
een lekkage in de waterleiding. Tel»
kens weer sijpelen ze door op plaat»
sen waar men ze allerminst verwacht.
•Maar alles werd op prettige en tact»
volle wijze geregeld.
Er verschenen 17 genummerde deel»
nemers aan de start, gekleed in keil»
nerskleding.
Er heerste een feestelijke • stem»
ming, die zo nu en dan gestimuleerd
werd door een plaatje uit de geluids»
wagen.
Voordat het startsein werd gege»
ven, sprak de voorzitter van „De
Branding", de heer Theo Rikkers, per
microfoon enige woorden van wel»
kom aan publiek en deelnemers,
waarna de directeur van T.Z., de heer
Hugenholtz een korte uiteenzetting
gaf betreffende deze wedstrijd.
Voorts sprak hij woorden van dank
aan „De Branding" voor het vele
werk door deze vereniging verzet
en verzocht het publiek vriendelijk
om medewerking, opdat deze test in
vakbekwaamheid een vlot verloop zou
hebben.
Daarna gaf hij het startsein waarop
alle zeventien obers heensnelden in
stevige wandelpas.
Precies 7 min. 45 seconden later
bereikte de 18=jarige S. Wigboldus,
hofmeester 'bij de Kon. Ned. Marine
als eerste de finish.
Zonder een druppeltje te morsen
of ccn andere overtreding begaan te
hebben. Hij had dus een foutloos
parcours gewandelstapt.
Hij werd op de voet gevolgd door
de rest van het peleton. Maar dat
was er minder brandschoon afgeko»
men. 'Hier en daar was lelijk gemorst
of waren glazen en flesjes omgeval»
len. Eén had het zelfs gepresteerd,
om met een geheel leeg blad aan de
finish te verschijnen, de rest was on»
derweg gesneuveld.
Nadat de heren wat op 'hun ver»

ben geen schade en de gas» en ben»
zinedampen blijven buiten *het dorp.
Moet. het publiek van 'de N.Z.H, per»
se zo dicht naar het strand gebracht
worden? (Waar ik het nut niet van
in zie want het publiek, dat op een
steeds schaarser wordende mooie va»
eantiedag naar Z. wil, komt toch
wel). Laat dan de bussen rijden van
Zandvoortselaan achter de Dr Ger»
kestraat om naar de Brederodestraat
waar ook ruimte genoeg is voor een
busstation. Een andere mogelijkheid
is, nog een gedeelte van de trambaan
vanaf 'Zandvoortselaan om te scha»
kelen in busbaan.
Hoe het in de toekomst zal wor»
den weten wii nog niet. Laten we
echter hopen, dat dit zware busver»
keer niet door het hart van Zand»
voort zal gaan.
Abonné.
In aansluiting op het stuk van imender, kunnen wij zeggen, dat ook ons
vele ingrijpende bezwaren verbonden
lijken aan het eventuele buseinclpunt
bij de watertoren. In de Zandvoortse
Courant van Vrijdag a.s. hopen wij
ons standpunt over deze materie:
Ie. EINDPUNT aan het ZWARTE
VELD en 2e TRAMBAAN OM*
SCHAKELEN TOT BUSBAAN
nader te motiveren en te belichten
op zo veelzijdig mogelijke wijze. Red.

haal waren gekomen, deelde de heei
Hugenholtz met een aardig spcechje
de fraaie prijzen uit,
Als eerste prijs een fraaie zilvcrcr
cup, verder enige flessen met geest»
rijk nat, een mooie schemerlamp, een
taart en enige medailles, prijzen voor
het merendeel aangeboden door
Zandvoortse winkeliers.
Voor alle deelnemers was er voorts
een troostprijs.
Men moet deze eerste kcllnerswed»
loop als een proefwedstrijd beschou»
wen. Sommige kellners waren een
beetje huiverig om mee te dingen, uit
angst zich belachelijk te maken. Maar
dit idee zal na gistermiddag wel to»
taal verdwenen -zijn.
Het was een van de aardigste eve»
nementen die Zandvoort sinds lang
heeft meegemaakt en het staat nu
wel reeds vas't, dat deze wedstrijd
volgend jaar herhaald zal worden.
(Hieronder volgen de namen van de
prijswinnaars: 1. S. Wigboldus: 2. W. Feitsma;
3. J. Kaspers; 4. C. Moorselaar; 5. A.
Froerichs; 6. Leo Bluijs; 7. J. J.
Schmitt; 8. Rudi van Gennip; 9. W.
Bluijs.
De oudste deelnemer was de heer
Landman Sr^.,"^ \
G,H. f

Geslaagd ,.
Onze plaatsgenbot de hr J. W. Loos,
slaagde te Amsterdam voor het exa»
men practisch boekhouden.

GEMENGDE BERICHTEN
Een onder drankinvloed verkerende
inwoonster van Haarlem veroorzaak'
te als bestuurster van een auto Maant
dagavond een aanrijding in de Zee;
straat. Zij werd — evenals haar drom
ken vriendin — ter ontnuchtering in:
gesloten. De betreffende auto is de
volgende dag aan de eigenaar terug:
geven. De beide „dames" zijn aan hun
respectievelijke ouders terugbezorgd'
Procesverbaal volgde.
*
Door de recherche werd op verzoek
van de Amsterdamse politie een a?»
hier werkzame Amsterdammer aan»
gehouden, verdacht van verduistering
in dienstbetrekking.
#
Dinsdagavond werd door de reehert
che in Amsterdam een van de perso*
nen aangehouden, die worden ver»
dacht van het plegen van diefstal met
braak uit de vitrines aan de Boüle:
vard de Favauge ten nadele van
Zandvoortse neringdoenden.
Woensdagmiddag
werd ook de
tweede verdachte, eveneens in Am=
sterdam, aangehouden.

reis

Mensen en Zaken
Doodsimpel.
Wat doe je op een kille, winderige
Augustus»avond, als je kleine logé's
hebt? Je kunt niet vroeg naar bed
gaan — wat verreweg het beste idee
zou zijn — want dat zou vervelend
voor de gastjes zijn.
Nou, dan ga je het dorp in, je 'be»
kijkt de lichtjes van de Kerkstraat en
je loopt er losjesweg bij alsof je een
badgast in je eigen „Parel aan de
Noordzee" bent. Bij de dikke bomen
op het Kerkplein laat je "de jongens
vol trots de rode lampjes tussen de
bladeren zien. Kijk, jongelui.... zo
versiert Zandvoort z'n straten en
pleinen!
Als je dan nog de .Haltestraat wilt
bezichtigen, omdat daar ook lampjes
hangen, dan moet je het Raadhuis»
plein oversteken. En dat was gister»
avond een hele toer.
Er stond een mensenmenigte alsof
er een vorstelijk persoon werd inge»
huldigd. Politie kon met moeite een
smal paadje open! houden voor pas»
serende auto's, touwen waren ge»
spannen om de blauwe tent min of
meer te isoleren. Want 't ging blijk»
baar om iets wat zich in de tent af»
speelde. En opeens begin je breed te
glimlachen: Ja hoor, daar zijn ze
weer! De Tirolers met hun leuke
groene hoedjes en witte hemden. Als
je dichter bij komt dan zie je dat '
zich aan de overkant, bij 'het post»
kantoor, ook heel wat mensen heb»
ben opgesteld, de Kleine 'Krocht is
„potdicht" en bij de tram staan ze
ook al. Het is een ongelofelijk gezel»
Hgc aanblik, die malle kerels in hetlicht van de lampen te zien spelen en
die opgeheven, bruine gezichten, vol
gulle interesse voor een muziekgezcl»
schap, dat zo langzamerhand „inge»
burgcrd" is in Zandvoort.
Tussen twee haakjes
Momus
zei: bruine gezichten. Hoe 't mogelijk
is, begrijpt hij niet. Iedereen klaagt
over de zomer, maar toch zien de
badgasten en het merendeel der in»
woners er uit alsof ze een maand va»
cantie aan de Rivièra hebben ge»
noten!
Er zijn zeker buitengewoon veel
hoogtezonncn in gebruik bij ons....
Enfin, de Tirolers trekken zich van
deze bespiegelingen niets aan, ze
spelen hun walsjes en polka's op een
weergaloze manier. Die kerels hebben
er zelf zo'n deksels plezier in en ze
blazen zo onbevangen, dat je wel
móet lachen. Je voelt je prettig en
ondanks jezelf begin je met een to»
taal vreemde mijnheer of dame te
praten over die gekke kerels, die toch
zo perfect spelen.
De politie patrouilleert glimlach»end, nergens valt een onvertogen
woord. Auto's rijden af en aan, fiet»
sen banen zich met moeite een weg
en blijven halverwege staan om ook
te^ luisteren, iedereen is vol aandacht.
En (hoe kan 't nog) steeds*"groeit de
massa nog! Dan is het pauze, waarin
de mensen een ommetje gaan maken.
Maar nierriand denkt er aan naar
huis te gaan. De kindertjes, die van»
avond razend laat op hun bedje lig»'
gen, staan met hun buikje tegen het
touw gedrukt. Ja zeker, ze zullen
daar weglopen, zijn ze straks hun
plaatsje kwijt en kunnen ze niets
meer zien.
Nou, dan ga je nog even terug naar
de 'Kerkstraat en je wandelt toch
naar de Haltestraat (voor de illumi»
natie) en je komt tot de conclusie
dat de winkelstand van Zandvoort er
niet gek bij staat.
Opeens een hevig gejubel en ge»
fluit uit de richting van het Raad»
buisplein. Jongens, gauw.... terug!
Ze komen weer!
Je betrekt met je logé's je stellin»
gen weer er\ daar zie je dezelfde Ti»
rolers van een kwartier geleden, nu
als 'boertjes, met blauwe kielen, rode
zakdoeken om de hals, stijve petjes
en witte klompen. En dan die ver»
schrikkelijke neus van de trommel»
slager!
Ja, die kerels kunnen er wat van.
De dirigent bijvoorbeeld laat z'n kna»
pen soms helemaal in de steek, om
m'idden onder een boerendayis een
gemoedelijk gesprekje met riet pu»
bliek te maken. .Zo nu en dan moét
'hij z'n snor op z'n plaats houden en
die trommelaar, met z'n lachende
collega aan de grote trom, maken de
gekste grimassen. De hilariteit stijgt
ten top als hij een idioot masker op»
zet met een lange neus en nog even
later staan er plotseling twee kerels
met waterhoofden. De een stom»
grijnzend, met een hoge hoed op en
de ander met een lach tot aan z'n
oren. De kapelmeester laat die rare
man, met z'n veel te grote neus even
snuiten in de slip van z'n pandjes»
jas. Heel het publiek deint mee op
de populaire wijsjes, die ze nu spe»
len, iedereen zingt uit volle borst,
alles lacht en roept naar elkaar. En
toch, wat is dit alles doodsimpel.
Waarom zouden wij 't zo ver zoe»
ken, in gokpaleizen, met rauwe, witte
verlichting en het streven naar rou»
lette*holen?
Nee, honderd maal liever de „Hooi»
schelf" en de bescheiden lichtjes van
de winkeliersverenigingen
MOMUS.

PUROL
93. Daar klonk geritsel op zolder en 'bovenaan de
trap werden een paar groene ogen zichtbaar. Ra»
ratsus trok zich schielijk terug. „Goedenavond",
klonk een onbekende stem. „Even voorstellen. Ik
'ben Groenoog, de kater. U is zeker Manuel Mol, die
ze vanmiddag gevangen hebben. Een beetje dwaas,
om zich zo te laten grijpen.' 'Kunt u zich nogal amu»
scren in uw nieuwe verblijf? Maar wat ruikt het hier
naar ratten?"

94. Manuel Mol deed of hij sliep en rekte zich
eens uit. „Ratten? zegt u?" antwoordde hij, „niets
gezien, of gehoord". — „Heus niet?'' vroeg de kater.
„De lucht is anders -verbazend penetrant. Ruik maar".
En met welbehagen snoof Groenoog de lucht op.
„Ik zal eens 'buiten gaan 'zien, wie weet". En Groen»
oog verdween.

l Bij zonnebrand, doorzit-

ten, schrijnen, smetteft

Circus Althoff te Zandvoort
Het circus Althoff zal enige dagen
in Zandvoort verblijven op zijn tour»
nee door Europa.
Dinsdagavond vindt de openings»
voorstelling plaats. De standplaats is
aan de Herenstraat.

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmers
straat 7, telefoon 2720.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op»
geheven.

(Hartelijk dank aan allen, die hun be»
langstelling toonden bij'ons huwelijk,
in 't bijzonder Directie en Personeel
van Bad Zuid.
JAN en JIANNY DRAAK

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
®
Op 20 Augustus hopen on/c
Zondag 9 Augustus
geliefde ouders en grootouders
10 uur: Ds J. R. Wolfensberger,
J. F. DE NTJS
pred. te Amsterdam.
'
en
's Avonds geen dienst.
M. M. J. A. DE NIJSsSERLIJN
de dag te gedenken dat zij -JO
Wed. Protestantenbond, Brugstraat 15
jaar geleden in het huwelijk
Zondag 9 Augustus
traden.
10.30 uur: Ds A. Noorman van
Dat zij nog lang gespaard mn»
Zaandam.
gen Wijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkm*
Parochie H.II. Agatha, Grote Krocht
deren.
Zondag: H.iH. Missen 6.30, 7.30, 8.30
Zandvoort, 6 Augustus 1953
(alle plaatsen vrij).
Helmersstrant 15
9.30 Hoogmis; 11.00 (alle plaatsen
vrij).
's Avonds 7 uur Lof.
fn de weekdagen 7 en 7.45.
's Avonds 7.30 Lof.

LAATSTE MEDEDELING

Off.

's Automobielbedïijf N.v.
Donderdag, Vrijdag,
Zaterdag
13, 14 en 15 Aug.
AFWEZIG
MÏDDENSTANDSCURSUS

(naast de Twentse Bank)

Wassen

Stomen

Belangwekkende Rondvraag
Circuit: „Zorgenkind nummer één" (Sombere vooruitzichten met het oo'g
op de slijllaag en nu ook nog rotte*staarten op de sportvelden) — De
heer Van der Werff: Gasthuisplein taboe voor toiletten! — Minister:
Geen roulette.... Burgemeester: Wel roulette!
De heer KONING vroeg inliditin»
gen over de toestand van de drie
sportvelden binnen het circuit. Deze
velden zien er — aldus spr. — ver»
schrikkelijk uit. De drainering deugt
niet, er groeit overal onkruid en vuil,
zoals mille (Goed verstaan? Verslag:
gever) en rottestaarten, kortom het is
'n chaos. Spr. vroeg of de dienst van
Publ. Werken daar iets aan kon doen.
De velden van de r.k. sportvereniging
T.Z.B, bij de Kennemerweg zien er
keurig uit. Kan hetzelfde dan voor
de "velden, die onder Publieke Wer»
ken ressorteren, niet bereikt worden?
VOORZITTER antwoordde, dat hij
enige tijd geleden de bewuste velden

WEEK-AGENBJi
Mónopole
Vrijdag 7 Aug. 7 en 9.15 uur: Film
,,Ecn koningin wordt gekroond".
Maandag W Aug. 7 en 9.15 uur: idem
Dinsdag 11 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Woensdag 12 Aug. 7 en 9.15 u.: idem
Dondefd. 13 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Vanaf Vrijdag 7 t.m. Donderdag 13
Aug. 2.30 uur: film „Roodkapje".
(Alleen bij slec'ht weer).
Zaterdag S Aug. 7 en 9.15 uur: film
„April in Parijs".
Zondag 9 Aug. 7 en 9.15 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van
Gerty Brant. De komende week:
Wester, spel met schaduwen;
Oriental Girls; Charlottc en Willy
Zerndt, acrobatisch danspaar; Wil=
ma, danseres.
In Casa Blanca, Kerkplein: Maria Za=
mora presenteert cabaretprogram»
ma met Pola Raymonde, exotische
karakter danseres; Radio»ensemble
Jo Bos.
Vrijdag 7 Augustus S uur: Chopin»
avond door Theo v.d. Pas in het
Gem. Qoncertgebouw, Haarlem.

eens-bezichtigd had. Ook hij had
zich eenigszins verbaasd over de iet»
wat „eigenaardige groei" ter plaatse.
Een rapport is gevraagd aan Public»
k e _ Werken, dat op 't ogenblik nog
in bewerking is. T.z.t. volgen msde»
delingen hierover.
De heer 'GOSEN had meer belang»
stelling voor de slijtkag op het eir»1
cuit. Hij informeerde naar de stam
van zaken en vroeg of de belangheb»
bende sportverenigingen (K.N.-M.V
en K.N.A.C.) thans tevreden zijn
Aansluitend aan. deze vraag zeids
de heer \VEBER dat hij het circuit
bezocht had. Hij had echter niet veel
moois daar gezien. Op talrijke plaat»
sen is de slijtlaag versleten en hier
en daar zelfs geheel weg. In de raadi»
vergadering van 30 Juni j.l. is toege»
zegel een onderzoek te zullen instel»
len en spr. had dan ook gehoopt in
de vergadering van hedenavond een
uiteenzetting te 'horen over deze
kwestie, die voor Zandvoort van zo
groot belang is. Er is voor het in
orde maken van de slijtlaag inder»
tijd ƒ 40.000 gevoteerd. Hoe zit het
nu met dit geld? En zijn de onder»
handelingen met de sportverenigin*
gen gestaakt?
VOORZITTER beide sprekers bc»
treffende dit punt beantwoordend,
zeide dat verschillende besprekingen
hadden plaats gevonden. Het oordeel
van het bestuur van de K.N.A.C.,
betreffende de toestand van de slijt»
laag luidde gunstig, dat. van de K.N.
M.V. was heel minder positief. Ten=
slotte werd met beide besturen over=
eengekomen tijdens een warme dag
in de loop van deze zomer een rij»
proef te houden op het eircuit. Deze
rijproef heeft niet plaats gehad, in
de eerste plaats omdat deze zomer
na de bewuste afspraak practisch
geen warme dag heeft opgebracht.
Doch nu is het bestuur van Touring
Zandvoort ter ore gekomen dat 2
leden van het bestuur van de KNMV
het circuit onlangs aan een officieus
•/.s rijproef hebben onderworpen. 'Hun
oordeel schijnt te zijn geweest: „als
lerminst in orde". Het bestuur van
Touring Zandvoort heeft zich echter
de officiële rijproef, welke in samen»
werking met de beide verenigingen
zal gehouden worden, voorbehouden.

Nieuwe
Herfstmodellen

SCKOENHJ5.NDEL
WEGGELOPEN:
jonge Mechelse HERDERS»
Grote
Krocht
HOND, met groene hals*
annex rcparaticsinrichting
band. Tegen bel. terug te Telcloon 2106
bc/. Mevr. van 'Es, Kost*
GEVR. tot het eind v. Aug
veilorcnstraat 4.
TE K O O P
keurig MEISJE voor lichte
WEGGELOPEN kl. bruin huish. be/igh. en om mat 3 Zeer solied perceel, gelegen
HONDJE met rood tuigjc. kinderen naar het strand te Zeostr. met vrije boven»
woning; ben.hui;: viij te
Teg. bel. ter. te bez. Kost» gaan.
verlorenstraat 1.
Mevr. 'Boelen, Kostverloren» aanvaarden.
Solied perceel, bev. 7 kmrs,
straat 52
WONINGRUIL
soust,, dicht bij zee.
Wegens emigratie aangeb.: Solied perceel m. ccntr. ver*
A msterdam:W.:Zandvoort
Aangeb.: benedenhuis, vrij Grote ketel m. gasverw. ge» warming, leeg te aanv.
uitz., huisk., 3 si.k., badk.. schikt voor was, en koken v.
huis, gr. garage. Huis
hall, keuk., gr. tuin en tuin» garn. en diversen. Burg. En* Solied
elbertsstraat 32 achterom. bev. 5 krs, keuk., douche*
huis. ƒ 41,25 p.m.
cel, zolder..
Gevr. vrij huisje, 5 il 6 k.,
Solied perceel wegens over*
m. tuin te Zandv. Br. no. Te koop:
WANDELWAGEN m. /.ik plaatsing. Nieuwbouw.
6103 bur. Zandv. Crt.
z.g.a.n. /' 40. Br. 6101 Z. C. Nieuwe flut aan de Boulev.
WONINGRUIL
overn. aangeb. i. g. st. z. Dadelijk te aanvaarden.
Aangeb. pracht Ie Bovcnh. Ter
BABYBOX
m. gronddek. Te huur gevr. v. 4 pers. van
Fred. Hendr.plantsoen Am» ƒ 20,=. Kostverlorcnstr.
19. 16=8 tot 23=8 of 31=8.
sterdam, schitt. uitz. op
'Hypotheek tegen billijke
park. f 40.' p.m. bev. gr.
bintc, gr. sl.k., keuken, 70!» Regenwater tonnen rente verkrijgbaar.
derk., balc., war.
leveren wij vanaf ƒ 12,—. Makelaarskantoor
W. PAAP
Gevr. WONING te Zandv. Fa. OOSTENDORP, Zee*
Br. v.d. Boogaard, Amahas burgcrpad 30. Tel. K 2900 = Kostverlorenstr. l, tel. 2965
53089. Amsterdam»Oost.
str. 2=1, Amsterdam

Te koop te Zandvoort:
m. afz. 'bovcnwoning waarv.
hovenw. ontruimd te aanv.
ƒ 8000,-. Br. no. 2637 Wen*
sings adv. bur. 'Haarlem.

Telefoon 2919

Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

Aanv. Sept. InJ. en aanm.:
tel. 2480, Npordcrstraat 24
of „Ons iHuis", Dorpsplein.
A. Koning

BENEDENHUES

Wasserij

Julianaïaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781

TANDARTS
Tolweg 2

Gereformeerde Kerk, Julianaweg hoek Emmaweg
NIEUAV PHILIPS RADIOTOESTEL
m. Ferroceptor J' 210,* of ƒ 2,85 p.w.
Zondag 9 Augustus
10 en 17 uur: Ds F. E. Hoekstra te Alle andere typen leverbaar op de*
/elfde wijze.
's=Gravenhage.
Philips Autoradio .... vanaf / 278,*
Neef. Chr. Gemeenschapsband
Philips Platenspeler . . vanaf ƒ 74,*
Gedurende Augustus geen samen* Philips Platcnwisselaar .... ƒ 165,*
Philips droogschecrapp. thans ƒ 39,75
komst.
Philips Inphraphil, straalt Uw pijn
weg
ƒ 37,50
Evangelisatie/ent Kerkstraat
STOFZUIGERS, diverse merken
Van 28 Juli t .m. 9 Augustus
leverbaar vanaf ƒ 2,* p.w.
Dagelijks samenkomst voor kinde»
ren: 3 uur
Laat niets U wecihouden. Komt U
Dagelijks samenkomst voor oude* eens kijken en luisteren? Wij regelen
ren: 8 uur.
op prettige wij/e de betaling voor U.
Zondag 9 Aug. 9.45 uur: Radiotoe* Erkend Radio servicesdealer.
Wij leveren: Wasmachine';, koe!:
spraak (op 298 meter) door Dr W.
kasten, fornuizen, boilers e.d.
Kraak van het Humanistisch Ver*
bond. Onder wei p: „Zomerse over»
Reparaties aan alle merken
peinzing."
toestellen en stofzuigers!
TELEVISIE
ELECTRA
Zondagmiddag 5 uur: In de serie Ge* RADIO
dachten over verdraagzaamheid in
het Nederland van vandaag voor de
V.P.R.O. (298 m) spreekt Ds Kr.
huur gevraagd:
Kostverlorcnslraat 7 * Telefoon 2534 2Te KAMERS
Strijd.
met KEUKEN
voor 3 pers. van Sept. 1953
tot Mei 1954.
Br. no. 6102 bur. Z. Crt.

In Zandvoort laat men wassen bij

Dealer

Foto „ÜOH"

U kunt de jonge mensapen nu beter zien!
Want ze wonen m een nieuw huis,
licht en zonnig met veel glas
Sproeiers en verwarming vervangen
de oerwoudlucht Twee verzorgsters
houden hen voortdurend in 't oog,
•vant piepjonge chimpanseetjes uit
Afrika en orang oelans van Borneo
eisen méér zorg dan een kleuter
Ze krijgen echt menseneten (aan
tafel o a 's middags kwart over
drie) maar hoeven zich niet afs
mensen te gedragen Als het goed
warm is. spelen er een paar buiten
in het openluchr-theater

TELKENS WEER ZIET U MEER IN

Bakkerij Houtman

TAPIJTEN - DEKENS
Zaterdag , verkoop fa=
brieksrestantcn met kl.
foutjes, aan particulieren
w.o. Wiltons, Smyrna's
enz. ƒ 79,50, ƒ 85, ƒ 125.
Wollen dekens (iets vuil)
f 15,50, ƒ 17,50, ƒ 22,90.
'Bezoekt onze toonkamers
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.
Woninginrichting

VOLWASSENEN

1.25

KINDEREN 3 T/M 14 JAAR SO

ADVERTEERT in de
ZANDVOORTSK COURAXT

UITNODIGING!
Nogmaals
Kerkstraat 15, Zandvoort

„WAARDEBON!"

demonstratie
van de nieuwste

liandbreimacMne

L. Balledux & Zonen Vacantiepermanenl van f 6",=
Fotosstudio Joh. v.d. Méér Haltestraat 27 telefoon "2596 voor ƒ 3,= tot 30 September.
MAISON MODERN, Zee» op 95*
Dinsdag. 11 Augustus in
Grote sortering
Haltestraat 69
dijk 121, A'dam. Tel. 47671 de kleine zaal ran café „Zo»
BALATUM
en
merlust", Kosterstraat 5 te
Telef. 2778
COCOSLQPEB.S Garage en Taxibedsijf Zandvoort, Aanvang 8 uur.
Zeer geschikt voor de huis»
DE TOL, telefoon 2332 vrouw en ruime mogelijk»
Van 10 i.m. 23 Augustus is
hsid tot bijverdienste.
Gr. Krocht 18
Elisabeth Donye De Goedk. Amsterdammer Brei! alle soorten wol en
katoenen garens 50 x snelmet YAC&NTIE
ler dim niet de hand.
Onbegrensde varuliemocje=
ABONNEERT U
Daarna
kunt
u
keus
maken
Ontwikkelen = Afdrukken
lijkheden, geschikt voor alle
uit
een
pracht
collectie
op
de
Developping » Printing
vooikomende kledingstuk;
NA.TAARSHOEDEN.
ZANDVOORTSE
Devcloppement * Tirage
ken. Betaling desgewenst in
Pakveldstraat 30, tel. 2739
Entwicklen » Kopieren
COURANT
overleg!

De gemeente wil zich thans niet Ian=
ger" „aan de lijn laten houden" en
heeft beide besturen verzocht nog»
maals samen te komen in bespreking,
eventueel met een vertegenwoordiger
van Rijkswaterstaat en de aannemer,
die zich met het aanleggen van de
slijtlaag belast heeft. Overleg moet
gepleegd worden over de vraag wat
er aan de bestaande euvelen te doen
is. Spr. zeide dat deze kwestie hem
ook hoog zit. Van „schuld" bij welke
instantie ook, zou spr. liever niet wil»
len spreken. De aannemer is op het
gebied van de wegenbouw geen on»
deskundige en ook van de zijde van
Publieke Werken is 't mogelijke ge»
daan. Doch de ongunstige invloeden
van het wisselvallige weer van deze
xomer, "hebben een juiste uitvoering
van de werkzaamheden in, de weg
gestaan. 'Het v, achten is thans op het
antwoord van K.N.M.V. en K.N.A.C.
wanneer deze bespreking gehouden
zal worden. Deze gang van zaken be=
tekent in ieder geval een ernstig ver»
lies voor Zandvoort en 't is van 't
grootste belang dat aan de bestaande
toestand op korte termijn een einde
wordt gemaakt. In de eerstvolgende
raadsvergadering zal wellicht nader
op deze kwestie kunnen worden te»
ruggekomen.
De heer WEBER vroeg vervolgens
ot de mogelijkheid aanwezig is een
of meer toiletten aan te leggen in 't
dorp. Buiten het toilet van de roton»
de (voor het strand) en dat van het
tramstation (dat op drukke dagen
nog afgesloten is doordat de hekken
dicïit gaan) is er geen andere. Kan
er overwogen worden op een andere
plaats een toilet te maken. bijv. op 't
Gasthuisplein?
(De heer VAN DER WEI'FF: „He
n e e . . . . niet op het Gasrhui3plem!..)
En dan nog een derde vraag: Is de
Voorzitter nog van plan iets aan do
kwestie van cle roulette *a doen? Ot
legt hij zich neer bij de uitspriak
van de regering, die va:.i oordeel 's,
dat er geen termen aanwezig zijn de
roulette toe te laten in. onze ver»
maakcentra?
VOORZITTER wilde „z'n oor wel
es bij de toiletten te luisteren leggen"
maar zeide tevens dat hij ov^r deze

aangelegenheid nimmer rapporten
had ontvangen. Een ondcr/oek werd
De'
*voor|
evenwel toegezegó.
De berichten over de roulette ster»
ken spreker om met kracht zijn plci» is de ZEISS IKON NETT&R
dooien ten gunste van de roulette te
6 x 6 KL&PC&MERS.
blijven voortzetten!
'De mogelijkheden zullen zorgvul»
want hrillante foto's met obicc»
dig bestudeerd worden, want spr.
tic! ] ; 6,3, tijds en momentop»
vond deze kwestie belangrijk genoeg
namen tot 1/200 sec.; binnens»
voor de badplaats.
huisopnamen, ingebouwd flits»
contact

Seepost
Met de volgende schepen kan zee=
post worden verzonden. De data.
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië: m.s. „Willem Ruvs"
07 Aug.).
Ned. Nw. Guinea: m.s. „Pyrrhus"
(11 Aug.).
Ned. Antillen s.s. „Bennekom" (12/8)
Suriname m.s. „Nestor" (19 Aug.)
Unie v. Z. Afr. en Z.W. Afrika
m.s. Pretoria Castle" (S Aug.)
Canada s.s. „Grote Beer" (7 Aug.)
m.s. „Johan Willem Friso" 11 Au«.)
m.s. „Prins Willem V" (12 Aug.)
Zuid Amerika s.s. „AlcanUra" (10/8)
Brazilië m.s. Alhena" (12 Aug.)
Australië s.s. „Otranato" (10 Aug.)
N'w Zeeland via Engeland (S Aug.)

Voorzichtig met vliegers!
Hei valt ons op dat in de badplaats
geregeld kleine ongelukken gebeuren
mei vliegers.
Het vliegertouw komt in zo'n ge:
val laag over de weg ie hangen, zo*
dat voorbijgangers of wielrijders er
tegenaan komen.
Gisteren was hel wederom raak.
Een inwoner reed op zijn bromfiets
over de boulevaid en kreeg het touw
legen zijn keel. Het bleef dit keer be:
perkt tot een pijnlijke striem.
Wij zouden de enthousiaste vliege:
raam, die Zandvoort momenteel bin:
nen zijn grenzen heeft, willen ver:
zoeken de nodige voorzichtigheid in
acht te nemen.

voor KLEURENFOTO'S
van Uw vacantie is de NETTAR
6 x 6 dé camera voor u ^rrao
THANS SLECHTS 110,"
Vakkundig ontwikkelen, afdruk:
ken en vergroten.
Grote sortering in
Films, Camera's en Kleurenfilms
Sinds 1874
KERKSTRAAT 29*31 Telefoon 2513

Gevonden voorwerpen
Opgave van 30=7 t.m. 5=8 1953
Aanwezig ten burele:
Kerkboek; zonnebril; portcmonnaic
met inhoud;
kinclcrportemonnaie:
portemonnaie met inhoud; witte da»
mcshandschoen; groen zijden dames»
shawl: donkerrode capuchon; cem»
tuur, ceintuur; padvindersricm; blau»
we slipover; rubberdameshandsch.:
bruin kinderschocntjc; raffia dames»
muil; damesarmband; rozenkrans;
sleutel van fietsslot; lipssleutcl aan
ring; 3 lipssleutels aan ring; kindcr»
schep; kaatsbal; militaire broodzak
met badgoed; 2 lederen kindcrschou»
dcrtasscn; jongensrijwiel.
Zij die door hen verloren voonrer»
pen afhalen bij de vinder, worden
verzocht hiervan kennis te geven aan
het bureau van politie, afd. Gevom
den voorwerpen.
De gevonden voorwerpen welke
aan het bureau aanwezig zijn, kun:
nen iedere Maandag, Woensdag en
Zaterdag tussen 14 en 17 uur worden
afgehaald.

M

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fjjnstrrjkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H, G. WEENINK

Hotel, Cabaret, Bar, Dancing

CASA BLANCA KOOA de

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

DRUKWERK

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZA'NDVOORTMEEUWEN"
Competitie4ndeling 2e elftal
Het 2e elftal van Zandvoortmeeuwen
is voor het seizoen 1953»1954 inge»
deeld in District West I res. 3e kl. G
der K.N.V.B. Deze afdeling omvat
de volgende elftallen:
'Bloemendaal 2, «.B.C. 2, iH.F.C. 2,
Haarlem 4, Hillegom 2, Schoten 2,
Stormvogels 3, V.S.V. 3, V.V.B. 2 en
Zandvoortmeeuwen 2.

••r H

Ifj l'
&

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
In de maand Augustus liggen de
gymnastieklessen altijd geheel stil,
om de leden van jong tot oud volop
van de „zomer" te kunnen laten ge»
nieten. In tegenstelling met andere
jaren, is het contact met de leden
meer gehandhaafd gebleven door de
voorbereidingen, die getroffen wor*
den voor de viering van ons 50»jang
bestaan in 1954. De meeste leden zijn
in het bezit van loten om door deverkoop daarvan mede te helpen aan
de financiële grondslag van dit jubi*
leum. iHet bestuur vertrouwt e_r op,
dat ieder lid zijn/haar activiteit zal
tonen, opdat de ontworpen plannen
alle kunnen worden uitgevoerd en
zodoende een machtige propaganda
voor de lichamelijke opvoeding in de
ruimste zin des woords in Zandvoort
kan worden gemaakt.
Athletiek:
Aan de nationale athletiekkampioen»
schappen van het K.N.G.V., die pp
16 Augustus in Dordrecht plaats vin*
den, zal door ons lid G. Halderman
worden deelgenomen. Hij schreef in
op de nummers: 100 m, 200 m, ver»
springen, hink»stap»sprong en kogel»
stoten en zal trachten op één of
meerdere van deze nummers de titel
te behalen. In elk geval zal hij tus»
sen de cracks geen slecht figuur
slaan!
Handbal:
In de afgelopen week werd ons tour»
nooi, dat, gelijk bekend, op 16 Aug.
a.s. de gehele dag op ons veld aan de
Van Lennepweg wordt gehouden, na»
der onder de loupe genomen. Uit de
poulesindelingen blijkt, dat reeds da»
delijk interessante wedstrijden ver»
wacht kunnen worden, zodat indien
het weer meewerkt, ongetwijfeld veel
toeschouwers aanwezig zullen zijn.

Koopt uw Bedrijfskleding
bij het van ouds bekende adree

Fa A. v.d. Veld-Schuiten

Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; Man»
chester, gestreept, blauwe, Eng. leren,
ribcord en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

il!

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood
Magazijn

Het Wonder van Zandvoort
v

De goedkoopste zaak
in Luxe en huishoudelijke artikelen,
glaswerk, Solasartikelen, Dru» en an~
der emaille, speelgoederen, boenders
werk, houtwaren, alluminium.
COCOSLOPERS
EN
BALATUM

j

Zo ver krijgen ze ons

Kerkplein 8 ~ Tel. 2264

Wij verhuren ook
serviesgoederen !
Swaluêstraat 9 is achter de Haltesh:
Telefoon 2418 Ziet onze 4 etalages

Stationsplein > Dlr. Gebr. Koper » Telefoon 2550

MARIA ZAMORA
POLA RAYMONDE

VRIJDAG 7 en MAANDAG 10 AUGUSTUS
t.m. DONDERDAG 13 AUGUSTUS 7 en 9.15 u.
(5 dagen)
Deze 5 dagen draaien wij:

RADIO-ENSEMBLE 10 BOS

Telefoon 2135 Achterweg l

presenteert U een attractief Cabaretprogramma
met

THEATER „MONOPOLE"

Exotische karakter danseres
en het bekende

De nieuwe

FIESTA IAR
verhoogt sfeer, gezelligheid en garandeert U een
genotvolle avond

Theater
Dir. Gebr. Koper

Telefoon 2550

ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 AUGUSTUS
7 en 9.15 uur
ï fr
Een vrolijke.vlotte musical, waarin de Amerikanen dooreen Frans*
bril, en de Fransen door een Amerikaanse bril bekeken worden.

De J. Arthur Rank HOOFDFILM in de prachtig*
ste kleuren opgenomen.
Met grandioos succes
wekenlang in de grootste
theaters van " ons1''land geprolongeerd. Dit film»
werk van bijna anderhalf uur toont U het histo»
risch gebeuren in" al haar sprookjesachtige schoon»
hei d!
Vooral de opnamen in de eeuwenoude Westmin»
ster Abbey geven, mede door de kleuren, een
indrukwekkend beeld van het ceremonieel aan de
kroning verbonden.

EEN'SPROOKJE GELIJK.

..-.-

SONGS APRIL IN PARIS * GIVE ME YOUR UPS" * l KNOWAPLACE*
I'M GONNA RING THE BELL TONIGHT * IT MUST BE GOOD

Toegang alle leeftijden.
Plaatsbespreken van 11.30»12.30 uur.
Telefonisch onder no. 2550.

HOTEL BOUWES
Annex Cabaret „EXTASE"

Toegang alle leeftijden
Vanaf VRIJDAG 7 AUGUSTUS
t.m. DONDERDAG 13 AUGUSTUS 2.30 uur
SPECIALE MATINEES (alleen bij slecht weer)
Wij presenteren u 't geheel Nederlands gespro»
ken sprookjesfilnrwerk

ROODKAPJE

DAGELIJKS ORKEST

Charles Prouché

Verder een prachtig bijbehorend voorprogramma.
(Toegang alle leeftijden)

met zang van Gerty Brant
*

(Plaatsbespreken van 11.30 tot 12.30 uur. Telefo»
nisch onder no. 2550.

Programma voor de volgende week:

WESTER
Spel met schaduwen

ORIENTAL GIRLS
CHARLOTTE en WILLY ZERNDT
Acrobatisch danspaar

WILMA WENDT
Danseres

VLIEGERS en
Strandartikelen
Goedkoopste adres ter plaatse

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht M - Telefoon 2974

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

lil

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk RaacüiuJspleln
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rlnko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Wünhandel Lefferto, Zeestr. 44

't WAS WEER OP ZIJN TOURING'S
Het wordt langzamerhand een beetje
eentonig om steeds opnieuw te ver»
melden, dat er aan de organisatie van
een of ander kinderevenement onder
leiding van „Touring Zandvoort" nog
wel iets mankeerde.
\Ve zullen daarom kort zijn.
Bij de ballonnenwedstrijd die Dins»
dag 4 Augustus j.l. werd gehouden
op de Rotonde was aanvankelijk het
tijdstip van de start bepaald op 12.45.
De directie van T.Z. gaf ons als juis»
te tijd op 13 uur, de omroeper
maakte door het gehele dorp bekend
dat het vertrek was bepaald op 13.15
en de directeur van T.Z. gaf 't start»
sein om 13.05.
Het behoeft geen betoog dat de
deelnemertjes of veel te vroeg of net
te laat aan de start verschenen en
een groot gedeelte van de 750 b/allon»
nen al lang op eigen gelegenheid in
het luchtruim verdwenen was.

•Het echtpaar zat op de pier, een hal»
ve kilometer ver in zee.
'Meneer viste, daartoe stoer uitge»
rust met een manchester kuitbroek,
legerkistjes, een dump jack en een
vaalgroen vechtpetje.
Meneer genoot, dat zag je aan al»
les. Om zijn klapstoeltje lag een ver»
zameling lijntjes en haakjes, een
bakje met zeepieren en allerlei
mondvoorraad, flesjes bier incluis.
Mevrouw genoot zichtbaar niet. Zij
was gekleed in 'n onberispelijk man»
telpak. Zij zat met een verstoord ge»
zicht te breien.
Ik dacht, kijk zó ver kunnen ze
ons nou krijgen. Inplaats dat we op
zo'n mooie Zondagmiddag losjes wat
gaari wandelen in ons nieuwe man»
telpakje met het witte hoedje en het
witte tasje en de witte handschoen»
tjes en de witte oorknopjes, en met
ons nette haar in een watergolf, gaan
we met een als vogelverschrikker
verklede man op een gli'bberige pier
zitten om horsmakreel te vangen.
Natuurlijk zal ze eerst een beetje
gesputterd hebben maar daarop
heeft hij geantwoord dat duizenden
vrouwen zouden snakken naar zo'n
Zondagmiddag in de frisse zeelucht.
Ooit gezien dat een vrouw uren
zat te vissen met een geduldig daar»
naast zittende echtgenoot. Dit even
terzijde. '
Wij passeerden het paar. Meneer
zat met een verheerlijkt gezicht naar
een blonde nymph in de Picolo te tu=
ren. Ik kon hem dit even vergeven.
Tenslotte was mevrouw tegen de
tweehonderd pond en niet bepaald
moeders mooiste.
Maar toen we op onze terugweg,
en dat was wel een kwartier later,
het stel weer voorbijkwamen was
meneer nog bij de blonde .nymph.
Tk had moeite om niet te gillen:
Mens, daar kom je nou helemaal
voor uit Amsterdam met de goeie
goed om hier een beetje te zitten
verpieteren op ?o'n groen uitgeslagen
stuk beton. En ondertussen kijkt hu
mar de mooie meisjes in de-Picolo!
Was maar een beetje op de- Over»
(•oom gaan wandelen met je zu«ter!
En vana'vond kan je je hele keu»
ken nog eens gaan volspetteren om
die drie ongelukkige visjes te bakken!
Ze merkte niets van mijn gedach»
ten, maar breide vergramd verder.
Zwalkers zijn we, dacht ik, zwflls
kers, allemaal,
NEEL.

Gevolg: verontwaardigde ouders
en teleurgestelde kinderen.
Wij vragen ons af, of een reclame
op een dermate nonchalante wijze
voorbereid, niet veel nadeliger is
voor Zandvoort, dan in het geheel
geen reclame.
G.H.

BURGERLIJKE STAND
31 Juli t.m. 6 Augustus 1953
Geboren: Ingrid, dochter van H. D.
"Wallig en A. W. C. Kraus; Dirk
Arie, zoon van P. Bol en A. Smit;
Magdalena Maria Monica, dochter
van D. Verschelden en L. H. van
den Berge; Evert, zoon van W. Bol
en M. Keesman.
Getrouwd: J. Draak en H. M. S.
Keilman.
Overleden: W. C. Pfauth, oud 83 j.,
weduwe van C. E. Smit.

ENGELSE KRONINGSFILM
in Zandvoort
Engeland is een merkwaardig land,
de Engelsman iemand die over het
algemeen sterk afwijkt van de Euro*
peanen van het vasteland. Dit is geen
verhaaltje, maar ontegenzeggelij
waar.
In de Engelse kroningsfilm, die de
komende week enige dagen in Mc*
nopole wordt vertoond, ligt een stuk
Britse historie besloten, waarin veel
van de Engelse aard is terug te vin»
den. Daarom alleen al lijkt ons het
juist om op deze film even de aan»
dacht te vestigen. In de tweede
plaats biedt hij een uiteraard spec»
taculair beeld van de kroningsplech»
tigheden en de alleszins specifieke
tradities, waaraan GrpoMïrittannië
onder normale omstandigheden reeds
zo rijk is, laat staan bij gelegenheden
als de kroning, die onlangs plaats
vond.

Belangrijke veiling
van diverse inboedelgoederen
op a.s. Dinsdag 11 Augustus
's middags 2 uur in Ons Huis
(Dorpsplein), w.o.: eiken bankiersbu»
reau, boekenkast, staande^ hallsklok,
Gotische wapen fauteuils,~ gesneden
hallbank, gesneden bloembak, Smyr»
na vloerkleed, clubjes, tafels, stoe»
len, 2 grote blauwe vazen, div. schil»
derstukken, blank eiken ledikanten
met bedstellen, opklapbedden, bad»
kuip met geijser, vaste wastafel, tuin»
ameublement, glas en porcelein, Ber»
kei vleessnijmachine (geschikt voor
pensionhouders) en wat verder is te
bezichtigen Maandag 10 Aug. van 4
tot 9 uur en 's morgens voor de ve/»
ling.
Inlichtingen dagelijks.
Veilingmeester P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW
Strand
Aug.
berijdbaar
9 3.19 10.30 15.48 22.30 7.30*13.30
10 3.58 11.00 16.24 23.30 8.00=14.30
11 4.32 11.30 16.57 24.00 8.3CM5.00
12 5.05 12.— 17.28 0.30 9.00=15.30
13 5.35 12.30 17.56 1.— 9.30»16.14 6.05 13.— 18.26 1.30 10.00»16.30
15 ^6.34 13.30 1854 2.- 10.30»17.Samengesteld door P, v.d, Mije KCzn

Wiener Sangerknaben
Sedert gisteren brengt het jongens»
koor, de Wiener Sangerknaben, een
bezoek aan Zandvoort. Het koor is
op tournee en geeft o.m. 12 Augustus
een concert in de Grote 'Kerk te
•Haarlem.

Oranje-Groene Kruis
Zr Lien verpleegde in de maand Juli
44 zieken, waarvoor 796 bezoeken
werden afgelegd. Bovendien werden
49 t.b.c.»patiënten gecontroleerd en
werd in één geval de laatste hulp
verleend.
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Verdere zomer-attracties
van Touring. Zandvobrt .
meesterschap
Er zijn dit jaar vele grote en belang»
wekkende tentoonstellingen gehou»
den in de Nederlandse musea. Som*
mige daarvan zijn tiog aan de gang,
zoals bijvoorbeeld die van de Venc»
tiaanse Kunst in het Rijksmuseum te
Amsterdam en de grote overzichts»
tentoonstelling van Van Gogh in het
Stedelijk Museum, aldaar. Tussen die
indrukwekkende manifestaties loopt
inmiddels echter ook — eveneens in
het Stedelijk — een kleine expositie
van een wel geheel ander karakter.
Hij bestaat uit enkele zaaltjes met
tekeningen van Saoul Steinberg, een
van de grootste, zo niet de grootste,
in Amerika woonachtige humoris»
tische tekenaars.
Steinberg, van geboorte een Roe*
meense Jood, woont reeds geruime
tijd in de Verenigde Staten en ver*
wierf zich als medewerker van dis
verse Amerikaanse tijdschriften grote
vermaardheid. Van hem verschenen,
verschillende uitgaven met uitslui»
tend tekeningen, waarvan All in Line
(Alles in "lijn) en The art of living
(De levenskunst) het bekendst wer»
den. Het eerste boek is ook versche»
nen in de z.g. pocket»editie, hetgeen
een dergelijke uitgave voor -de niet
kapitaalkrachtige belangstellende weer
eens bereikbaar maakt.
De tentoonstelling van Steinberg
die in Amsterdam te zien is — en
wij raden degenen die er met ons van
overtuigd zijn, dat de getekende hu»
mor de belangstelling zeker verdient,
sterk aan om er een kijkje te nemen
— heeft het voordeel dat hij niet te
groot of te klein is.
!Hij is juist groot genoeg om een
beeld -te geven van Steinbergs mild»
spottende, vindingrijke geest en juist
klein genoeg om de bezoeker niet te
•-overstelpen, -een -euvel- dat bij.- tentoonstellingen 'niet zelden voorkomt.
Een r.wijze spotter'' heeft men
Steiriberg genoemd en dit is o.i. een
gelukkige omschrijving. Zijn ironische
visie op vele aspecten van het men»
selijk bestaan lijdt practisch nooit
aan een sarcastische verbetenheid.
Steinberg ziet door het leven heen,
ontdekt er het vele tegenstrijdige, be»
lachelijke en zelfs onzinnige doch be»
houdt altijd het plezier in het be»
staan als zodanig. Dit in tegenstelling
tot kunstenaars die soms een even
scherpe opmerkingsgave hebben, doch
die hieraan zwarte gevolgtrekkingen
verbinden en wier werk uiteindelijk
neerkomt op één bittere ontkenning
van het bestaan, waartegen men
hoogstens nog onmachtig kan gaan
staan schoppen. De humor wordt dan
een wapen, waarmee elke illusie de
bodem wordt ingehamerd.
Juist onder de grote clowns, humo»
risten enz. vindt men _ echter per»
soonlijkheden die het, ondanks, het
feit dat zij dieper dan anderen de ab»
surditeit en de tragiek van het be»
staan heb'ben ervaren, toch steeds
blijven proberen met het leven. Het
menselijke heeft in laatste instantie
hun sympathie die de overhand be=
houdt op hun critiek en hun ironische
ontleding.
Saoul Steinberg is een van die per»
soonlijkheden. De figuren die hij te»
kent zijn niet in de eerste plaats zie»
lige, verdrukte mensen doch veeleer
enigszins peinzende, serieuze lieden
die zich steeds weer geplaatst zien
tegenover onbegrijpelijke omstandig»
heden en in vreemde situaties.
Steinberg heeft naar ons gevoel in
de eerste plaats deze onwennigheid,
waarmee de mens staat tegenover de
vele en vaak zo onverstaanbare en
quasi belangrijke verschijningsvormen
van het leven, in zijn tekeningen ge»
stalte gegeven. En dat met 'een tech»
nisch meesterschap en in een onuit»
puttelijk spel met de mogelijkheden.
Typeren'd voor hem zijn bijvoor»
beeld de absurde getuigschriften die
hij heeft gemaakt, officiële stukken
met tientallen gefingeerde handtekc»
ningen vol krullen en gewichtigheid.
Op niet eens zo opvallende wijze
wordt daarin de waarde van de on»
dertekenaars, zowel als van de docu»
menten in twijfel getrokken en daar»
mee tegelijkertijd het belang van de
officiële, over«georganiseerde instan»
ties die op elk gebied in onze maat»
schappij boven ons "hoofd de scepter
zwaaien.
Voor de goede verstaander is Stein»
berg de verdediger van de gewone,
dagelijkse mens wens kunstmatige
houdingen en wiens gemaaktheid hij
doorziet en op beminnelijke wijze hè»
kelt. Daarom, om deze algemeen men»
selijke instelling, wilden wij graag het
werk" en de figuur van deze tekenaar
de aandacht geven die ze verdienen.
'Er valt zo onnoemelijk veel uit te
leren.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

en foto's, die de kaartjes vergezelden.
De kroon spande wel 'het kaartje dat
op het kantoor van Touring Zand'
voort werd terugbezorgd door de
SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN HET STRAND.
Op yrijdag 14 Augustus organiseert vindster, die het in haar tuin aan*
Tourin'g Zandvoorlr weer een Zand: trof, een dag voordat zij op reis zou „Schoonheidsfoutjes" constateert men der enig aesthetisch voorbehoud?
bouwwedstrijd voor kinderen van gaan naar 'Zandvoort om daar haar slechts daar waar de schoonheid kan
Helaas, hier hapert iets. Wat doet
8»16 jaar. Deze wedstrijd vindt plaats vacantie door te 'brengen.
worden geprezen. Iedereen weet dat ons twijfelen? 'Wij voelen een teleur»
bii Bad Termes en'-begint om 9 uur.
Zandvoort sühoon is, wonderlijk stellend gemis, een onbestemd iets
Alle inschrijvingen • kunnen worden
schoon zelfs in haar 'zomertoilet van dat geenszins kan worden geweten
gedaan tot en met 13 Augustus bij Via het Vijverpark
blauw en goud, onze twee welgcko» aan hen die dit kustoord zo goed en
Touring Zandvoort, Raadhuisplein.
zen heraldische kleuren. Zou er dan, aangenaam hadden bedoeld. Wat is
Voorts worden op het Raadhuis» naar Tirol
bij ajle charme en aantrekkelijkheid het? Kan het een tekort zijn aan al»
plein nog de volgende concerten ge»
d'it heerlijke dorp, niet ook er» gemeen decorum, het ergste deficit
Avro ten tweede male in Zandvoort van
organiseerd:
i
gens een foutje kunnen schuilen? dat een badplaats kan opleveren?
12 Aug. Zandv, Muziek Kapel.
Misschien, wel twéé foutjes? Laat Zijn het mensen die zich misdragen?
Evenals drie weken geleden, kwam ons die dan vlug wegwerken met een Zijn het straten die nooit eens be»
15 Aug. Umuidert Harmonie.
Zaterdag j.l. het gezelschap van de beetje vlotte, vaardige „make»up". hoorlijk worden schoongespoten? De
20 Aug. Tirolerkapel.
A.V.R.O. weer wat Tiroler sfeer Ook badplaatsen kunnen volmaakte onzindelijke trottoirs? Stank? La»
22 Aug. Postfanfare.
brengen in het Vijverpark aan de „bathing beauties" zijn'....
28 Aug. Zandv. Muziek Kapel.
waai? het onkruid en stuifzand in de
Vondellaan.
Wij willen Zandvoort graag zo rioleringsgoten? De botcrhampapicr»
Op Donderdag 27 Augustus vindt
Hoewel het weer veel beter was voordelig mogelijk voor de dag zien tjes in de berm? De versmade ijsjes
'het laatste vuurwerk plaats dat di» voor een openluchtvoorstelling dan komen, terwille van ons eigen plezier die her en der aan het plaveisel kle»
verse attracties zal ,'brengen.
op 18 Juli j.l. het geval was, was de maar ook voor het genoegen van een ven? Wat is Uw antwoord, Zand»
voort? Een feit is, dat het argeloze
Op het Circuit worden op 23 Aug. belangstelling dit maal niet zo groot, steeds groeiende vriendenkring.
Architectonisch, haast had ik ge» publiek Uw neutraal»geverfde prulle»
de iQu'bkampioenschappen wielren» wat niet wegnam, dat de stemming
er
weer
onmiddellijk
inzat
en
dat
de
schreven „anatomisch", (baadt zich manden nauwelijks schijnt op te mer»
nen van de Club „De Spartaan" uit
lach de gehele avond niet van de het herboren Zandvoort in een jeug» ken. Laten wij deze dan eens vrien»
Den Haag verreden'.
lucht was.
dige, frisse luister die geheel van de» delijk»t>lauw schilderen en er op zet»
'Hoewel het programma, wat de ze tijd is. Voor, de nieuwe bouwwijze ten: „Vergeet Mij Niet". iHeren van
iHo'lzhackerbub'n
en
de
solisten
be»
zoals deze zich heeft aangediend, deze Goede Gemeente, verhoogt des»
Ballonwedstrijd
treft, vrijwel gelijk was aan dat van kloek en gedurfd, mogen wij onbe» noods ook de belasting op hondjes
de
vorige
keer,
waren
er
toch
door
Touring Zandvoort
perkte waardering hebben. iZand» (zelfs' op mijn eigen welopgevoede
het niet optreden van de Wama's voort weerspiegelt de eigenschappen Lizzy) en koopt van het geld een
enige
veranderingen
aangebracht.
In grote getale worden op het ogen»
van het levende element waaraan het flinke spuit om de minder gewenste
In de eerste plaats nam Fred Wieg» zijn geboorte dankt. De glimlach van bijdragen van deze aardige diersoort
•blik op het kantoor van Touring
man
tezamen
met
onze
oud»plaatsge»
Zandvoort de kaartjes van de bal»
zee, zon en zand zegent onze fagade te elimineren. 'Het Zandvoortse weg»
lonnen, die de kinderen in Zandvoort noot Frans du Mee de taak van de speciaal naar het Westen. In de grote dek zou er wél Hij varen en wij zou»
Wama's
over
o.a.
in
„De
zingende
op 4 Aug. loslieten, terugontvangen.
lijnen heeft het resultaat de algemene den de blote kindervoetjes met meer»
De westelijke wind'is op 4 Aug. zo iZusjes", waarmee ze minstens even» bewondering. Ook zijn er details die dcrc instemming langs de "boulevard
veel
succes
oogstten
als
hun
voor»
sterk geweest dat reeds om 3 uur des
het publiek uitermate bekoren, spe» zien gaan. Zandvoort wil „schoon"
middags ballonnen gevonden werden gangers.
ciaal in de sector der smaakvol ge» zijn!
Verder
trad
Nicky
Nobel
op
als
bij Krefeld. De ballonnenstroom
trokken boulevards. De geestelijke
En is de nuttige maar eentonige
muzikale
clown
met
een
bijzonder
kwam voornamelijk terecht in het
vaders van deze opzet alle hulde! 'Zij helmbeplanting langs de zeekant»pro»
goed
en
geestig
repertoire.
zijn op schoonheid en de genieting
industriegebied rondom Keulen, Kre»
niet vatbaar voor wat kleu»
Vermelden we tenslotte nog Wim van schoonheid bedacht geweest.... menade
feld, Duisburg, Essen etc. etc. Ruim
rige
uitbreiding?
In de zoute zeelucht
90 van de 750 ballonnen zijn reeds Bosch, die zich wederom als een ac»
Wat komt van dit ideaal in de alle» groeit niets, zegt men, maar de zo
teruggekomen. Opvallend was het cordeonist van formaat liet kennen. dags»practijk nu. terecht?
wreed miskende plaggen van de belt
Genieten wij ook inderdaad, zon» (zie verslag van Raadsvergadering
aantal brieven, zelfs met gedichten
G.W.
No. <52) bevatten allerlei schalks in»
iheems gewas, zoals het bonte slan»
genkruid, duin'distel, geurig mosterd»
gunnen in de kern van de gemeente. zaad, koekoeksblocm, enz. Is er op
Ik vind 't gewaagd, maar ik kan me de sterk kalkhouderide reep al eens
voorstellen dat ( er heus wel es leer» vakkundig en bewust geëxperimen»
krachten zijn, die de raadsleden in teerd met de vele andere leden van
bepaalde gevallen niet goed genoeg onze overrijke duinflora? Vermeng
Weinig nieuwe gezichtspunten.
de geuren van duinbloemen en 'zee»
vinden.
en wat gij ruikt is zuivere
Mevr. '/.t7.»K.x TJ wilt niets" liever wier
In de laatste gehouden vergadering opheffen, die troep. En een „bus» dan Zandvoort geheel droogleggen poëzie.... het eerlijke parfum van
van de Zandvoortse gemeenteraad — lijntje" van Noord naar Zuid. Bent» omdat uw man een drankmisbruiker Zandvoort — aan de 'Zee.
Wendt Uw blik naar de huizenrij.
vergadering nummer 62 — heeft onze xeld gewoon verwaarlozen, omdat 't is. Och mevrouw, dan zoekt»ie toch
burgemeester een aardig idee gelan» toch geannexeerd wordt....
wat anders. En Zandvoort droogleg» Hoe zouden die geestige balconnetjes
aan de Boulevard de Favauge opvro»
Ja, dat had u gedacht. We hebben gen.... probeer 't maar!
ceerd. Hij bleek er namelijk voor te
lijken indien stijlvolle markiezen daar
voelen een ideeënsbus aan het Raad» geen bussen. En de trein verleggen
Hr H.H. Het hele circuit van de de mallotige tuin»parasols mochten
huis op te hangen, ten einde de bur» naar de Tramstraat is net zo onuit»
en race»wedstrijden door het vervangen. Tuin, het zou wat! Onze
gers van Zandvoort gelegenheid te voerbaar ,als de tram verleggen naar baan
dorp. Het gaat niet alleen om de tuin is de zee! Oneindig van licht en
de Treinstraat. U heeft iets tegen de slijtlaag,
geven hun ideeën te spuien.
zegt u, maar 't hele circuit kleur, weidser nog dan heide en bol»
N.Z.H.V.M. Dat merk ik duidelijk.
Een magistraal idee.
versleten. Tja, 't is mogelijk, maar lenvelden, duurzamer ook. Schoon»
Onmid'dellijk hebben wij, van de Komt u es terug, als u over uw bus» is
ik geloof niet dat de heer Hugenholtz heidssCommissïe, strijk Uw hand
krant, brood in het idee gezien. complex heen bent. N.'Z.lH.V.M. en 'zal
toestemmen dat men zijn circuit over het hart! Geef vergunning voor
(iBrood voor de gemeente, niet voor vee is niet goed trouwens. U hoorde opbreekt.
Races door het dorp is al markiezen! Flatteer onze flats! En
onszelf) en kort na de vergadering de klok, maar de klepel werd door u een oud idee.
Natuurlijk.... ik be» kijk eens omlaag. Zie onze etalages!
nummer 62 staken wij de koppen bij niet gesignaleerd. Wat u bedoelt met grijp u wel. 't Gaat
tenslotte om de Zij bergen in zich (behalve het ge»
elkaar. Het resultaat van drie nachtc» „en vee", betekent gewoon NV. Het winkeliers. Ach ik weet
of zij er etaleerde) het gevaar van baatzuch»
lijke conferenties (wij hebben over» heeft niets met onze veestapel te ma» wel groos mee zouden zniet,
i j n . . . . Puien tige jbanalisering ener als „fraai" be»
dag geen tijd voor dat soort dingen) ken.
kosten heel wat.
doelde bebouwing. Kennelijk is het
was het ophange» van een officieuze
Hr Th.J.L.: Nee, met de weerbe» niet ieder koopman gegeven, een
proef»ideeën»bus. Ja, aan de krant. En
richten is de zaak volkomen in orde. kunstzinnige etalage te bedenken.
met de heren van het College kwa»
We hebben nu mooi weer en daar Wat anders kan heftige jongelieden
men wij overeen dat ik de ideeën uit
moeten we niet meer aan tornen. Uw bewegen de vitrines in te slaan?
de bus zou halen en doorgeven aan
idee is origineel, maar wat zou er
Burgemeester en Wethouders. Het
Haasten wij ons Rotonde»waarts.
van Zandvoort terecht komen als 't Hier zou men rondom langs de jjze»
werd mij toegestaan hier en daar een
geen weer meer had?
beantwoordende suggestie te geven
ren balustrade gezellige bankjes moe»
of zelfs ideeën»plegers geheel te be»
Mej. H.G. de B. Theezeefjes en ten plaatsen, bankjes die er om vra»
antwoorden. Nu doet zich het voor*
gootsteenboenders zijn er al in aller» gen voortdurend bezet te zijn. Oude
deel gevoelen van een jarenlang ge»
lei soorten, vormen en kwaliteiten. paartjes, jonge paartjes zouden de
kweekte good'will. Daar heb ik nou
U moet uw ideeën op Zandvoort kopjes naar elkander nijgen naar»
mate de zon ter kimme neeg. 'Het
plezier van, anders had ik nooit deze
richten, Hendrika!
naargeestige schouwspel van „balis»
kans _em mij daadwerkelijk met het
Jongeh.
v.d.
B.
Je
bent
een
uitgc»
kluivers" die in de (goede) koffie van
gemeentelijk beheer te bemoeien, ge»
slapen kereltje. Maar je moet vroe» Bol staan te turen — wat is er toch
kregen. Ik wil nog even zeggen dat
ger naar bed. Dat zit wel goed met in die koffie te zien? — kan de bouw»
de eigenlijke bus, de officiële bus
jou! Jouw manier om speel»auSoma» heer van deze uitkijksoase bezwaarlijk
t.z.t. aan de onderdeuren van het
ten te ontlasten is adembenemend. voor de geest hebben gezweefd. Even»
Raadhuis wordt aangebracht. Als de
Ja, ik kijk wel uit. Weet je wel, dat min"»als het gruwelijk gezicht van de
fontein weg is.
ik — als ik jouw idee ging uiteenzet» „kafferkraal' 1 aan de voet van onze
De eerste morgen kwam er al een
'ten — binnen een half uur in de nor meestelijk ontworpen Watertoren, die
dik pak ideeën van de heer G. Tates.
zou zitten? Ze zijn nogal lekker hier' van armoe een spandoeksboezelaar
Hij deponeerde z'n bescheiden in de
Hr Tates: goed idee.
Hr v. St. de B. Opklapbedden moe» heeft voorgebonden.... Het 's win»
melkbus, alsof hij z'n stem uitbracht.
ten zo nu en dan neergeklapt kunnen ters zo zuivere architectonische as»
En in zekere zin was dit ook zo. Een
Mevr. TM v. d. *K.*Pr. U bent bad» worden. De menselijke natuur is in» peet is hier totaal 'bedorven!
van zijn merkwaardigste ideeën was:
Met zekere schroom onderschrijf
het uitroeien van het interpellatie» gaste. Dat is fijn, maar uw plannetje gesteld op een zekere mate van even»
om een commissie ter drukking van wicht tussen arbeid en rust. Opklap» ik voorts de ware woorden van de
recht.
Een ;?oede rondvraag is beter dan de huurprijzen te benoemen, gaat niet bedden, die alleen maar in opgeklap» 'heer Weber (Raadsverslag No. 62)
een slechte interpellatie schreef hij in door. U moet iets overlaten aan het te stand gebruikt kunnen worden, inzake het pijnlijk gebrek aan public»
'hebben voor ons, Europeanen, geen ke toiletten. De Burgemeester heeft
zijn memorie van toelichting. Ik kan particulier initiatief.
hem hierin volgen.
Hr Q. du Fl. U wilt een gemeente» waarde. Uw idee is onbruikbaar, mijn hierover nimmer Rapporten (!) ont»
vangen.. .. Wie hadden die dan moe»
En nu maar es kijken wat de diver» raad in iMontessori»stijI. Zelfwerk» waarde.
inleveren? Onze honderdduizen»
se ingezetenen er van terecht ge» zaamheid boven alles. Inderdaad, ze
Mevr. W.V.=D. Dat Rusland de H»f ten
bracht hebben. Meestal gaf men blijk kunnen wel iets met blokjes. Ik heb bom heeft wist ik al lang. U moe den dagjesmensen? Die gebruiken
de idee niet goed begrepen te hebben, u wel door. Ja, gerust
stel maar niet vergeten dat de kranten moeten hun papier juist om het overal rond
want met zeer veel ideeën was Zand» es wat materiaal ter beschikking. leven. Als ze dit op een goeie dag te strooien. Tot in de in aanbouw
voort in 't geheel niet gebaat. Ook Misschien komt er nog wel ooit een niet hadden geschreven, had iedereen zijnde panden! Heeft de Burgemees»
ter nooit eens de intocht van bijvoor»
waren er talloze negatieve suggesties, leuke Raad.
z'n abonnement opgezegd. Dank voor beeld
bussen op de parkeer»
die niet de kracht van de overtuiging
uw bijdrage. Het idee om een abons plaats Duitse
Me].
C.
Weegbree:
U
zegt
dat
geen
iHcrman iHeyermansstraat bij»
hadden. Om maar een voorbeeld te
nement
op
de
Zandvoortse
'Courant
enkel raadslid van Zandvoort een rug
gewoond? Wel, dan mag Z.Ed.Achtb.
noemen:
heeft, die mooi genoeg is om tegen wettelijk te laten voorschrijven, is gerust eens bij mij voor het raam ko=
Hr J.. Q. de Linze' schreef dat aan te kijken. Daarom: Waaiervor» voorbarig. Nog even wachten. Voor» men wuiven. Persoonlijk heb ik een
Zandvoo"rt met de grond gelijk mige opstelling, gericht naar de pu» lopig doen we 't liever zonder wet. gewezen „muis" het gebruik -van
moest gemaakt worden. Het zal een blieke tribune. Ja, en bal na zeker? (Dit moet u natuurlijk niet misver» W.C. moeten toestaan, anders had
staan!)
ieder duidelijk zijn dat -wij met een Nee, Clara, dat gaat niet.
zij de stoep „beschlagnahmt". (N.B.
dergelijke gedachtegang niets kunnen
Hr K.B.Vr. Vuurwerken zijn alleen Deze mededeling dicne onze geëerbie»
Hr
T.
Koponder.
Dat
kan
ik
me
in»
beginnen. Wij antwoordden hem niet denken, U hebt gesolliciteerd als maar mooi als ze iedere dag worden digde Burgervader als Streng Ver»
eens rechtstreeks, maar zeggen van
ergens bij het onderwijs gegeven, zegt u. Ik begrijp de bedoe» trouwelijk Rapport). Zandvoort wor»
deze plaats: Mijnheer, u bent ccn ni= leerkracht
de inmiddels geen tweede Cloche»
in
Zandvoort.
En nu bent u tcleurge» ling niet.
Wilist. (iZo, die kan 't er voorlopig steld door de gang
Tekenaar: Mij liquideren, zal je niet merle!
van zaken. Ik lan»
mee doen. Ja, ik kan scherp zijn als ceer uw idee met enige
Nu wij ongewild toch in de sfeer
want lukken. Ik heb jou onderhand dóór,
't moet). Wij moeten positieve, han» u draait de kwestie om.huiver,
U wilt de vriendje. Je tekening van vandaag is der openbare eerbaarheid belanden:
dige ideeën hebben.
toekomstige leerkrachten de raadsle* overigens vrij matig. Verbeter je stijl wat bedoelt het Strandschap met zijn
Hr Dirk L.: U zegt letterlijk: Weg den laten bezoeken om de onderwijs en je hele levenshouding aanmerke» verbod van S.S.»broekjes? 'Het ge»
(Lees verder pag. 2.)
BARTJE.
met de N.ZH.V.Mij
Helemaal zeresjes en de meesters een blik te kelijk. Mijn idee.

kwam efc uit de

INGEZONDEN

D

VOLKSWAGEN

de

VERMISTE KINDERTJES
Wanneer Zandvoort zich in een echte
warme zomerdag mag verheugen en
de trams hun uitpuilende inhoud aan
AAN GEB.: Accordeon (32
het eindpunt lozen, dan zijn er naar
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
bas) en fototoestel, event.
schatting zo'n 150.000 mensen op het
PROGRAMMA
in ruil voor Rubberboot.
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
strand, de kindertjes inbegrepen.
O.S.S. 'HANDBALTOURNOOI
Adr. te vern. bur. Z.Crt,
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
Als dan alles mannetje aan man*
Het programma voor het 7*Handbal*
netje ligt, staat of zit en je bijna
tournooi dat door de gymnastiek* Gcvr. NETTE WERKSTER
niet door de barricade van ligstoelen,
vereniging O.S.S. op Zondag 16 Au* voor 2 uur per dag. Wonen=
zandbouwwerken en bruin*aanlopen*
gustus a.s. wordt 1 georganiseerd (bij de omg. station. Br. onder Inkoop goud, zilver en 3500 Zitplaatsen * 4 Masten * 125 Medewerkers de benen • kunt heenwerken, als aan
„onspeelbaar weer' op 23 Aug.) luidt. no. 6201 bur. Zandv. Crt.
alle kanten de strandstoelen het uit*
FENOMENAAL! - OVERWELDIGEND!
juwelen (ook tandengoud)
zicht belemmeren, dan is het geen
Vrij v.a. Maandag 17 Aug.:
Dames poule A:
PROGRAMMA VAN WERELDREPUTATIE
Fa.
Heekman
wonder dat die kindertjes op een
9.00 uur: D.V.V. 1-Rapiditas l
ZIT*SLAAPKAMER voor 2
Het
reuze
circus
met
verbluffende
prestaties
gegeven moment alleen op de wereld
9.00 uur: S.D.C. 1==H.O.C. l
pers. evt. m. ontbijt. Warm Gr. Houtstr. 164, Haarlem
komen te staan, doordat ze de kuil
en koud str.water, rust.omg. Event. aan huis te ontbie*
10.40 uur: D.V.V.=S.D.C.
in
het
of de stoelen waarin de familie is
7 min. v.h. strand. Tel. aan* den. Tel. 12410. Lid van de
10.40 uur: RapiditasaH.O.C.
neergestreken niet meer kunnen te*
wezig. Br. no. 6202 bur. Z.C. Ncd. Juwelenbeurs.
12.20 uur: D.V.V.=,H.O.C.
VERMAARDE
rug vinden.
12.20 uur: Rapiditas*S.D.C.
GRAND CIRQUE INTERNATIONAL
Voor zo'n vondeling is in Zand'
De praktijk van Tandarts M. M. van Beek
Dames poule B:
voort maar één plaats en dat is bij
te ZANDVOORT bij 't TRAMSTATION
9.25 uur: S.D.C. 2*Beverwijk l
Kostverlorenstraat 51
Nan. Dukkers, officieel genoemd as*
9.25 uur: 'H.O.C. 2*O.S.S. l
Dinsdag 11 Augustus 8 uur
sistente van de politie, maar in we*
zal worden voortgezet door
11.05 uur: S.D.CXH.O.C.
zen de steun en toeverlaat van al die
en volgende dagen telkens om.
11.05 uur: Beverwijk 1*O.S.S.
kleine pukken.
2.30 en 8 uur
12.45 uur: S.D.C.*O.S.S.
iZe zwaait de scepter in de kinder*
12.45 uur: Beverwijk 1*H.O.C.
kamer van de Rotonde, naast de E.
Wij presenteren met ALTHOFF
Adres en spreekuren voorlopig ongewijzigd
Dames pcmie C:
'H.B.O. post, 'staat voortdurend in te*
een der grootste circusdynastiën ter •wereld
9.50 u :: Oosterpark l*Concordia 1
lefonische verbinding met het tenten*
pracht collectie Raspaarden
9.50 u.:: D.IH.B. l*Schellingwoudc 1
kamp aan de Noord, vanwaar ze
Bcrengroep
11.30 u.: Oosterpark*D.iH.B.
eveneens het signalement van het
Wild*West te paard
11.30 u. : Concordia*Schellingwoude
daar gevonden of verlorengeraakte
Jockeystroupe (7 personen)
Gertenbachs Drukkerij
13.10 u.: Oosterpark*Schell.woude
voorwerp door krijgt, dat ze dan weer
Acrobatiek op ongezadelde
13.10 u.:: Concordia*D.iH.B.
vergelijkt met de gegevens haar door
verzorgt al Uw
paarden in 'n vliegend tempo
doodzenuwachtige ouders verstrekt.
Dames pi?ule D:
Maar als een signalement op zo'n
Aangevuld met de grootste circusattractie's ge*
10.15 u.:: D.V.V. 2*Rapiditas 2
snikhete dag dan luidt: „zes jaar oud,
bracht door artisten uit diverse landen ter wereld
10.15 u.: Oosterpark 2*Stratum
blond haar, blauw zwembroekje en
Op'dat een ieder van deze prachtige voorstellingen
11.55 u.: Rapiditas*Stratum
hij- heet Jantje", dan begrijpt u wel,
Telefoon 2135 Achterweg l
van wereldreputatie kan profiteren zijn de prijzen
11.55 u. : D.V.V.*Oosterpark
dat het lang niet altijd meevalt om
zo laag mogelijk gehouden, f l,— tot ƒ 3,50;
13.35 u.: RapiditassOosterpark
daaruit wijs te worden.
'Kinderen ƒ 0,75 tot ƒ 2,-.
13.35 u.: D.V.V .*Stratum
Laatst kwam het voor, dat een me*
Halve finale Winnaar A tegen B.
Profiteert van de gelegenheid iets heel moois te beleven neer de- vermissing van een meisje
'Halve finale Winnaar C tegen D.
kwam melden en toen juffrouw Duk*
Finale Winnaar AB tegen CD.
kers hem om nadere gegevens vroeg,
Verliezersronde Verliezer AB te»
vertelde hij, dat hij het kind eigenlijk
GEMENGDE BERICHTEN
INGEZONDEN
gen CD.
nog nooit gezien had, want het was
(Vervolg van peg. 1) een logeetje van kennissen en toen
Heren poule A:
hij erop passen zou, was het in feite
De autosprints van de R.A.C.=WEST der, die op de duo was gezeten, werd
9.00 u.: D.H.B. l*Zandvoortm. l
die op 30 Augustus zouden worden van haar zitplaats af geslingerd en viel achte College veronderstelt toch ze* al weg. Maar het kwam uit Eindho*
9.00 u.: O.S.S. l *Actief l
kcr
niet,
dat
fatsoenlijke
Hollanders
ven, droeg iets gebloemds en luister*
georganiseerd op het circuit, zullen in op het wegdek. Zij klaagde over pijn
11.20 u.: D.iHJB.=O.S.S.
'verband mei de toestand van de in haar linkerbeen. Op advies van Dr dermate vertrouwd zijn geraakt met de naar de naam van Jopie. Zoekt
11.20 u.: Actief*Zandvoortm.
vreemde
en
voormalige
S.S.*zeden
dat
ƒ. van der Meer is zij per ziekenauto
u maar uit!
baan, eveneens niet doorgaan.
13.40 u.: D..H.B.=Actief
naar een ziekenhuis te Amsterdam zij zouden weten wat een „S.S.*broek*
Maar toch kwam Jopie weer te*
*
13.40 u.: O.S.S.=Zandvoortm.
je"
is?
Wat
is
,dit
voor
iets?
Een
vervoerd. De auto werd licht bescha:
recht, zoals ze vroeg of laat alle*
Om
half
zeven
Zondagavond
had
op
doodgewoon
driehoekje
soms?
Maar
Heren poule B:
de Zandvoortselaan ter hoogte van digd, de motor liep geen schade op. heren, zegt dat dan en bespaart ons maal weer terecht komen.
9.35 u.: Actief 2*„Turno"
En hoe komen die kindertjes nu bij
perceel
nr 325 een aanrijding plaats Procesverbaal werd opgemaakt.
Uw irritante „Schönheitsfehler", ook Nan Dukkers? In de regel is het zo,
9.35 u.: Rapiditas 2*Beverwijk
*
tussen
een
auto,
bestuurd
door
een
en
vooral
in
de
taal
van
Nederlandse
11.55 u.: Actief*Rapiditas
26:jarige inwoner van Amsterdam en Donderdochtend had in de Koning: gemeenteverordeningen. Zomede zul* dat medelijdende strandgangers zo'n
11.55 u.: „Turno"=Beverwijk
een motorrijwiel, bestuurd door een straat een aanrijding plaats tussen een ke pleonastische von'dsten als „Vrij snikkend hoopje ellende naar haar
14.15 u.: Actief'Beverwijk
bestelauto met aanhangwagentje en
toebrengen.
23
jarige Maasfrichfenaar.
en (Kosteloos Parkeren". Temeer als
14.15 u.: „Turno"*Rapiditas
Als de ouders nu ook maar zo ver*
De motor reed in een file achter de een bakfiets. Tegen ',de bestuurder er tóch een illegaal mannetje rond*
standig zijn, om direct naar de kin*
Heren poule C:
auto toen deze plotseling rnoest stop: van laatstgenoemd voertuig werd pro: sluipt om geld op te 'halen.
derkamer te lopen, of de vermissing
10.10 u.: Stratum 2JK.O.C.
pen; het gevolg was een botsing. De ces:verbaal opgemaakt wegens het
Tenslotte: de 'hygiëne op het'strand op te geven bij een of andere politie*
10.10 u.: O.S.S. 2*IJmond
22:jarige verloofde van de motorrij: niet verlenen van voorang. De auto zelf!
Oef!! Nederland, in zijn zinde* post, dan is de zaak in de regel gauw
werd licht beschadigd.
12.30 u.: Stratum*O.S.S. 2
lijkheidswaan, wil nogal eens graag gezond. Meermalen gebeurt het ech*
*
12.30 u.: H.O.C.*IJmond
Gevonden
voorwerpen
Donderdagavond werd een duin: afgeven op Zuidelijke Europeanen, ter, dat ouders in hun doodsangst op
14.50 u.: Stratum=IJmond
Vorige keer konden de gevonden brandje ontdekt achter de Brederode: de Italianen en Fransen. Heeft men eigen gelegenheid uren blijven zoe*
14.50 u.: fH.O.C.*O.S.S. 2 '
voorwerpen wegens ruimtegebrek niet straat. Ongeveer 20 M2 helm ging in daar de strandverzorging en de ken. Gevallen waarin een kind van
Heren poule D:
geheel worden geplaatst. Wij doen vlammen op. Het vuur werd door strand*manderen •wel 'eens bekeken, 11 tot 4 uur in de kamer zit, zijn geen
10.45 u.: Rapiditas 'l*Stratum l
het 'hierbij alsnog, ofschoon de op* omwonenenden geblust. De oorzaak al of niet met „S.S.=broekjes"? Kent zeldzaamheid.
10.45 u.: Conpordia l=D.V.y. l
men de keurige douches en toiletten
gave in enkele gevallen wellicht niet is onbekend.
Wat echter ook dikwijls gebeurt, is,
13.05 u.: Rapiditas*Concordia
van plaatsen als 'Hyères, Menton, Vi* dat het slachtoffer helemaal niet
geheel „bij" meer is. i
*
13.05 u.: Stratum»D.V.V.
Zondagavond reed een 17:jari£e fiets areggio, Rimini, Lido di Venezia, huilt, maar zich integendeel kïplek*
Aanwezig ten burele:
14.00 u.: Rapiditas*D.V.V.
ser uit Haarlem omstreeks^ 10 uur op noem maar op? Heeft men wel eens ker voelt zonder het alziend oog van
14.00 u.: StratumsConcordia
Drie leesbrillen'; , zonnebril; porte* de Boulevard de Favauge zonder licht. 'het aanharken (2 x daags) gezien pp Moe of Pa. In zo'n geval duurt het
monnaie met inn.; pet; twee cein* Hij werd bekeurd, maar gaf een valse de vaak zeer brede zandstranden van natuurlijk veel langer, voordat het de
Halve finale Winnaar A tegen B.
tuurs; kindersokje; zakdoek; dames* naam op aan de hem verbaliserende de beroemde Riviera di Ponente? weg naar de kinderkamer gevonden
'Halve finale Winnaar C tegen D.
vest; damesbolero; pullover; kinder* politieambtenaren, waarna hij naar Geen papiertje of pruimenpifrje ont* heeft.
Finale Winnaar AB tegen CD.
aan de aandacht. Onder de be*
En dat zo'n kinderkamer vol met
Verliezersronde Verliezer AB te* directoir; zakdoek; 3 kinderbroekjes; het bureau van politie verhuisde. Hier snapt
jongensjasje; kinderbadpak; rugzak, werd hij een tweede procesverbaal drijven door wordt ook op verloren kindertjes variërend van 2*8 jaar,
gen JCD.
voorwerpen gelet. In Lido di Camai* sommigen zoet spelend, anderen weer
(inh. padvindersbenodigdh.); vulpen; rijker
ore beleefde ik, dat een badjongen, snikkend of wel wild krijsend en om
sigarettenkoker; l paar gymnastiek*
2e ZOMERBRIDGEDRIVE.
die in de hete middagpauze het strand zich heenslaand, lang geen pretje is,
schoenen (wit); l paar 'bruine kinder*
had aangeharkt, mijn zegelring kwam hebben we Zondag j.l. kunnen con*
'Op Dinsdag 25 Augustus organiseert schoenen; l paar bruine sandalen;
terugbezorgen. Wij moeten 'hier in stateren. Je kon. je eigen woorden
de Zandvoortse Bridgeclub de tweede l damesschoen (wit); l bruine san* Drank in de man
Holland het vinden van dingen noa dikwijls niet verstaan.
zomerbridgedrive van Jit seizoen, daal; l kinder gymnastiekschoen; 3
thans echter in paviljoen Kiefer aan broches; rozenkrans;' oorbel; 2 huis* Zondagmiddag werd op de Zand* véél te veel overlaten aan het jutten*
Maar juffrouw Dukkers heeft er
de Boulevard de Favau4e.
sleutels; 2 lipssleutels; slot met sleu* voortselaan omstreeks half vier we* de legioen dat daar op stille uren zijn slag van om de kinderen zowel als de
gehs het onder de invloed van alco* beroep van maakt.
tel; bal.
ouders te kalmeren.
holhoudende dra'itc besturf-n van een
Een „schoon" stPand, dat in het
Een enkele maal wordt er een von*
DUWENSPORT
Aanwezig bij de vinder:
auto aangehouden een 45*iarige Am* badseizoen dagelijks wordt gezuiverd deling
bij haar gebracht zonder ook
Postduivenvereniging „Pleines" hield Leesbril, Swaluëstraat 1; bril, Tuin» sterdammer. De bc.>tnurder werd m* van "voedselsafyal, teer, kwallen, hon* maar een
enkele kledingstuk aan. 'Om*
op Zondag 9 Aug. een -wedvlucht wijklaan l, 'Haarlem; jonge hond, gesloten en de auto in' beslag geno* denvuil, glas, ijzerdraad, stenen, pa* dat de ervaring
haar heeft geleerd,
vanaf St. Quentin/295 km. De eerste Verdoes, Trekkerskamp; poesje, Ho* men.
pier, kroonkurken, potscherven enz. dat er ouders zijn, die aan zo'n kleine
duif arriveerde om 11.57.38 uur.
Tevens werd voor het plegen van enz. zou een zéér wezenlijke bijdrage blotert aansloot nemen, heeft ze voor
geweg 26; bankbiljet ƒ l,—, 'Haar*
P. Koper l, 27; C. K. Draijer 2, 5, lemmerstraat 74; portemonnaie met hetzelfde feit op dezelfde plaats en betekenen tot de vreugden van, 'het die gevallen een broekje gekocht.
20, 21, 22, 23; C. Koper 3, 32; K. Drie* inh., Zuiderstraat 11; dameshand* nagenoeg dezelfde tijd een 29*jarige Zandvoortse badleven! Op het strand 'Komt
er nu zo'n naaktloper, dan
huizen 4, 13, 30, 34; V. C. de Munck schoenen, Bureweg 5; horloge met inwoner van Amsterdam aan<?ehou= vooral zou ik mijn uitnodigende wordt hij
zij onvervaard in een
6; C. Visser 7; A. Dorsman 8, 11, 16, ketting, Lucellestraat 23*111, Amster* den. Ook in dit geval verhuisde man blauwe „Vergeet*mij*nietjes" mild ge* Jansen en of
Tilanusje gehesen.
26, 2S, 31, 33; IJ. 't Hert 9, 19; J. dam; shawl, 'Haarlemmerstraat 12; en auto naar het bureau van politie! plant willen zien. Goed voorgaan van
Nan Dukkers houdt een grafische
'Schrader 10, 17, 25; H. Lansdorp 12, shawl, Brederodestraat 14; damesbo*
Overheid en Strandbeheerders zal een tabel bij van het aantal door haar be*
14; A. Molenaar 15; J. de Leeuw 18, lero, J. P. 'Heijerplantsoen 10; jasje, Een half uur later werd door de po* "welgezind Nederlands publiek niet handelde
gevallen. Op 22 Juli 1951
29, 35; P. Peters 24; H. Vleeshou* strandtent no. 17; damesjasje, strand* litie een 34*jarige inwoner van Heem* minder goed doen volgen! De renom* dacht zij een
topscore bereikt te heb*
vers 37.
tent „Terol"; jack, posterparkstraat stede aangehouden, die de gehele méé van een veelbelovende ster on* ben, toen werden er 168 kinderen bij
24; windjack, 'Prinsénhofstraat 6; 3 Haarlemmerstraat nodig had om zijn der de Noordzee*badplaatsen is er haar gemeld. Op tweede Pinksterdag
badmutsen, strandtent 17; kindervest, rijwiel te besturen. Cel. nr 3 kreeg mee gemoeid. Zandvoort moet in de van dit jaar bedroeg het aantal 124.
Helmersstraat 11; badjas, Potgieter* zodoende ook een logé, terwijl de spiegel kunnen kijken met het ge* Maar j.l. Zondag was ze 's avonds
MELKERU
straat 18; tas, inh. badgoed, Oranje* fiets in de garage werd opgeborgen.. ruste hart van een gelukkige jonge om half zeven al aan de 172 toe en
straat 16; armband, Marnixstraat 2;
schone die haar opmaak in orde weet. het zag er niet naar uit, dat het
elf uur werd een 55* Opdat 'het haar goed ga! «;
armband, Kostverlorenstraat 18; arm* Des avonds om —o—
daarmee voor die dag afgelopen was,
jarige
inwoner
van
IJmuiden
in
de*
band, Brederodestraat 79; armbandje,
want toen ik om half zeven de deur
D.
«OO'GENDIJK.
zelfde
toestand
op
de
Van
Speyk*
Pakveldstraat 4; armbandje, Hoge*
uitging, werd er al weer zo'n dreu*
weg 58 a; trouwring,-Begijnenhof 4 a, straat aangetroffen. Voor nadere bij*
mes binnengebracht: Ansje, zeven
zonderheden:
zie
'boven.
(ook Bulgaarse)
Haarlem; vlieger, Westerparkstr. 5;
jaar oud, in een donkerblauw bad*
—o—
pakje.
Heerlijk, verfrissend en last not least voetbal, Ons Huis, Dorpsplein; gum*
Tegen
twaalf
uur
verzamelde
zich
in
my'bal, Burg. Beeckmanstr. 4; strand*
gezond
Ze was al gesignaleerd, dus Moe*
de
Zeestraat
een
volksmenigte
om
Monopole
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 bal, Westerparkstraat 1; vlieger, Ko* auto, waarvan de bestuurder trachtte
der kon ieder 'ogenblik verwacht
ningstraat 54; vissnoer, Zuiderstr. 1;
worden.
damestas met inh., Grote Krocht 20; weg te rijden. Aangezien hij ook nog* Dinsdag 11 Aug. 7 'en 9,15 uur: film Er vallen op zo'n warme dag heel
„Een
koningin
wordt
gekroond".
al
wat
sterke
drank
had
gebruikt,
damestas met inh., v. Speijkstraat 9.
wat kindertraant'jes op de vloer van
Afbetalingsboekje, Beheerder Cara* heeft de politie hem het wegrijden Woensdag 12 Aug. 7 en 9.15 u.: idem de kinderkamer, maar gelukkig ze
belet.
vankamp; leesbril, iHelmersstraat 15;
Donderd. 13 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. worden in de regel weer gauw ge*
telefoonnummers zonnebril, iHaarlemmerstr. 56; poes,
Vanaf Vrijdag 7 t.m. Donderdag 13 droogd.
'Hogeweg 28; hondenriem, Halte*
GELSKE DE NES
Aug. 2.30 uur: film „Roodkapje".
Kinderen
uit
Puitershoek
en adressen
straat 77; Fototoestel, Herm. Heijer*
(Alleen bij slecht weer).
mansstraat 71; muntbiljet ƒ l,—; een dagje aan zee
2000 Brandmelding
ZONDER EXTRA KOSTEN kunt TJ
v. Speijkstraat Irood; portefeuille m.
2403 Commandant Brandweer
Andere attracties en
gebruik maken van onze COLLECTIE
inhoud, Haltestraat 20; portemon* Het adoptiesComité JHeemste'de*Put»
3043, 3044 Politie
nuttigheden
CLICHé'S naar aardige ontwerpen.
naie met inhoud, (Haltestraat 20; por* tershoek heeft gedurende een week
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
temonnaie met inhoud, Kerkstr. 11; 45 Puttershoekse kinderen te logeren. Dinsdag 11 Aug. 8 uur en volgende
2345 Gem. Secretarie
dagen om 2.30 en 8 uur: Althoff in
2499 Gem. Geneesheer, Jullanaweg la damespolshorloge, Potgieferstr. 12; iMet deze kinderen werd Maandag,
gouden damespolshorloge met band, 10 Augustus een dagje aan 't zuider*
het vermaarde Grand Cirque In*
2262 Informatiebureau Vreemdelinternational bij het Tramstation.
geuverkeer, Kiosk Raadhuisplein 'Koninginneweg 38; metalen dames* strand te Zandvoort doorgebracht.
polshorloge, Scheepmanstraat 2, Am* Er werden onderlinge zandbouwwed* Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
2887 Stoonrwassery „Hollandia",
sterdam; capuchon, Kerkstraat 8;
Charles Prouché met zang van
fynstr«hera, J. H. G. Weenink, bruin damesyest, Padangstraat 26, strijden gehouden en door de exploi*
tant van de watertoren, de heer Lim*
Gerty Brant. De komende week:
Pakveldstraat 30 a
Haarlem; jasje, Bilderdijkstraat 13; men, werd het gehele gezelschap een
Wester, spel met schaduwen;
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse- badtas, inh. badgoed, Oosterpark* gratis bezoek aan de toren aangebo*
Oriental Girls; Charlotte en Willy
laan 7
straat 28 boven; badhanddoek, Ko* den, _een aardige geste, die uiteraard
Zerndt, acrobatisch danspaar; Wil=
2135 Zandvoortse Courant, Gertenningstraat 53; vulpen met dop, Julia* door' het comité zeer op prijs werd
ma, danseres.
bachs Drukkerij, Achterweg l
nalaan 51, Overveen; •damesarmband, gesteld.
2424 Autobedrijven „Kinko"
Brederodestraat 86; damesbroche,
Daar het weer ook niets te wensen In Casa Blanca, Kerkplein: 'Maria Zn<=
Oranjestraat en Stationsplein
Westcrparkstraat 19; medaillon, van overliet, werd deze trip een wa'ar suc*
mora presenteert cabaretprogram* Laat TT het modellenboek eens tonen!
2975 Job. Sütsma's Leesbibliotheek
Ostadestraat 4; gebreide tas, Kleine ces, waaraan de Puttenaartjes nog
ma met Pola Raymondc, exotische
ZANDVOORTSE COURANT
„De Opbouw", Tollensstraat 47 Krocht 7; snelbinder, Dr C. A. Ger* dikwijls met genoegen zullen terug
karakter danseres; Radio*ensemble
2254 Wünhandel LeftEerts, Zeestr. 44 kestraat 35; schep, Oosterparkstr. 1. denken.
Jo Bos.
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Op een wel bijzonder
bruuske en hardnek'
kige manier wreekt
zich in Frankrijk een
politiek van jaren?
lang schipperen, eigen;
belang en wantrou:
wen. Een politiek ook van gemiste
kansen. Want strijk en zet, wanneer
,,Zwarte Veld" o.i.' aangewezen plaats voor eindpunt van busbaan
het hoogste regeringsorgaan weer
eens als siro uit elkaar gevallen was,
heeft men de enkele krachtige en on:
Schoolkinderen en positie Middenstand belangrijke factoren
afhankelijke figuren een herziening
van die politiek onmogelijk gemaakt.
Een kenmerkend voorbeeld was het
wegstemmen van een man als Men:
In het vorig Vrijdagnummer van de groot deel van het pu'bliek zich dan waar het publiek is? En dan vindt \\ des
France tijdens de laatste kabinets:
niet
reeds
in
Bloemendaal
naar
het
men
dat
het
laatste
het
vanzelf»
Zandvoortse Courant zegden -wij toe
strand zal willen begeven? iHet zou sprekendst is. Dit moge in zijn alge» crisis.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat
om op het probleem van het toe* o.i. dan ook wel zeer riskant, zo niet meenheid waar zijn, het neemt niet
deze figuur niet was overkomen wat
onverdedigbaar,
'zijn
als
Zandvoort
weg
dat
de
middenstand,
zoals
hij
komstige eindpunt van de bus die»
de regering Laniel te ver:
de N.ZJH. een concessie ging geven momenteel in Zandvoort reilt en momenteel
teren krijgt. De economische binnen:
per in te gaan.
bij de watertoren, wanneer de moge» zeilt, niet zomaar de financiële en landse
ontreddering was daarvoor
'Burgemeester van Fenema heeft o.i. lijkheid bestaat dat zeer veel passa» practische mogelijkheden heeft om
misschien
reeds te ver gevorderd.
in de vorige Raadsvergadering op giers niet in Zandvoort, maar reeds zich eenvoudig over te schakelen op
De stakingen die het economische
een dergelijke situatie»verandering leven
aan
het
Bloemendaalse
strand
gaan
in Frankrijk nu nog eens extra
desbetreffende vragen zeer terecht uitstappen.
als waarvan hier sprake is. Een uit» lamslaan,
vormen hoe dan ook een
Een groot voordeel dat de N.Z.'H. zondering zal hier misschien de regel nieuwe
verklaard dat men van de eventuele
uitdaging tot ingrijpende her:
ziet in het eindpunt bij de wa» bevestigen.
mogelijkheden die zich bij de veran» verder
Voor' vrijwel geen middenstander vormingen.
tertoren is, dat zij haar passagiers
dering van tram* in busdienst zullen a.h.w. aan het strand kan laten uit» ligt het zo eenvoudig, dat men met
voordoen,' maar beter vroeg op de stappen, iets dat — men moet dit een variatie op een bekende uit»
eerlijkheidshalve niet verwaarlozen — spraak zou kunnen zeggen: Neem uw
hoogte kan zijn.
vele passagiers niet onaangenaam zal zaak op en wandel.... naar de om» tievc splitsing tussen het normale
Er is dan inderdaad alle tijd om zijn. (Men ziet dat de argumenten die geving waar het publiek is. De hui» verkeer van en naar Zandvoort en
N'.ZjH. busverkeer. In het belang
zich in te stellen op dergelijke wijzi» vóór deze plaats pleiten — wij noem» dige middenstand heeft met legio het
moeilijkheden te kampen, te veel dan van het verkeersverloop, in het be»
d'en
in
verband
met
het
volgende
nog
gingen en hun consequenties.
niet alle —, uit een bepaald hoek ge» dat zij zulk een ingrijpende ver» lang van een vlotte dienst, in het be»
straffeloos — financieel ge» lang van Zandvoorts bewoners langs
En niemand die enigszins met de zien, zeker niet gering zijn te achten. plaatsing
een eventueel fnuikende busroute
zien
—
zou
kunnen uitvoeren.
Zelfs
de
meest
principiële
tegen»
structuur van Zandvoort bekend is,
door het dorp.
'En
.dit
is
een
o.i.
kardinaal
punt,
standers
zullen
hier
moeilijk
onder»
zal willen tegenspreken dat derge»
waarmee men wel in ernstige mate
Hjke wijzigingen inderdaad een in* uit kunnen.
Daartegenover staan echter o.i. rekening dient te houden.
grijpend karakter kunnen dragen.
Naar het Zwarte veld
De voordelen dus aan de plaats bij
Hoewel definitieve beslissingen de niet minder klemmende bezwaren.
Beweerd is dat het busverkeer naar de watertoren verbonden, mogen
eerste tijd nog niet aan de orde ko»
Er
zal
in Zandvoort een buseind»
wezen, de bezwaren wc»
men, zijn er door diverse instanties en van Zandvoort — -we nemen nu aanzienlijk
gen
toch
ook
ontzettend
zwaar
en
punt
en
wat
daarbij hoort, moeten
aan
dat
de
vertrouwde
route
langs
toch al wel zulke serieuze woorden
doen zich voor de innerlijke t truc» zijn. O.i. is de enige plaats hiervoor
gesproken over de veranderingen de Zandvoortselaan zal worden ge» tuur
van Zandvoort in die volle het Zwarte Veld aan de Koning»
voor de badplaats, dat er o.i. alle volgd, heen via Haarlemmerstraat» zwaarte
gelden.
aanleiding bestaat om zich van de 'Hogeweg en terug over de Hogeweg»
straat, plus het terrein van de hui»
nieuwe gezichtspunten rekenschap te Gerkestraat, een soepel verloop kan
dige trambaan daarnaast, plus het
geven en, voorzover dat mogelijk is hebben. Maar terdege kan men zich
Traxnbaan . . . busbaan terrein aan de andere zijde van de
in dit stadium, een standpunt te be» afvragen: Is dit wel zo?
palen.
Het is dan ook geen wonder dat trambaan.
Eén van -de mogelijkheden diewor»
Sommigen achten deze plaats te
Scholen...
men zoekt, en o.i. ook wel verplicht
den" genoemd om het busverkeer van
is' te zoeken, naar eeri' oplossing^ die klein om de bussen te stationneren,
Zandvoort naar het „Achterland" vlot
Laten we in eerste instantie óp» met minder onverteerbare moeilijkhe» om verschillende vakken voor de
te doen verlopen, is, zoals men reeds merken dat deze route loopt door den voor de gemeente Zandvoort ge» wachtende passagiers naar Haarlem,
•weet, het aanleggen van het eind» een bij uitstek „scholengebied". Men paard gaat. Een oplossing waaibij Amsterdam en dan natuurlijk Bent»
punt van de bussen, een 'busstation heeft op dit parcours te maken met misschien gegeven en 4enomen moet veld, Aerdenhout en Heemstede te
dus, op het ronde plein aan de voet de kinderen van de Mariaschool worden, doch die vamiit Zandvoort maken. Wanneer men zich genoemde
van de watertoren.
{annex kleuterschool), de Hannie ge/ien toch moet worden geprefe» terreinen echter als één egale vlakte
Tegen deze mogelijkheid zijn, zo» Schaftschool (annex kleuterschool), reerd boven de toestand die hicrbo» denkt, dan is het een enorme ruim»
dra hij bekend werd en zoals te ver» de Wilhelminaschool (annex kleuter» ven werd belicht.
te. Men denke in dit verband ook
wachten viel, direct bezwaren gere» school). Dit is op zichzelf — in aan»
Ons standpunt is, zoals men uit nog aan het braakliggend terrein
zen. Nu kan men bezwaren maken merking genomen de talloze tussen vorige publicaties reeds weet, dat langs de Prinsessewcg. Verschillend:
uit zeer eenzijdige overwegingen en die hier per dag zullen rijden — reeds die oplossing moet worden gezocht Nederlandse steden hebben fraaie
men kan tegenvoorstellen doen, ge* een bijzonder bedenkelijk punt. In in een omschakeling van trambaan in busemplacementen buiten het een»
bascerd op dezelfde motieven. Dit is de Raad is door de voorzitter als busbaan.
trum, maar alle steden zijn nu een»
uiteraard het -goed recht van de be.» hoofd van de Politie meermalen ge»
Dit moge gemakkelijker zijn ge» maal geen badplaatsen met een sitlu
trokkenen.
wezen op de grote verantwoordelijk» zegd dan gedaan, omdat wanneer het atie als Zandvoort. Wij zijn er van
die de autoriteiten hebben t.a.v. een busbaan tot 'Haarlem wordt, een overtuigd dat deze plaats als eind»
Moeilijke taak heid
de schoolgaande jeugd'. IZonder uiter» dergelijk project uitermate grote be» punt de geëigende mogelijkheden
ste noodzaak mogen de gevaren dan
vergen, er staat alles te» biedt. Wij kunnen ons uiteraard
Moeilijker is het echter om a.h.w.- ook niet vergroot worden, hetgeen dragen zal
De financiering is in de eer» voorstellen dat de N.Z.H, in eerste
alle „voor en tegens" in een onder»* een busdienst" langs bovengenoemde genover.
ste plaats de zorg van de N.Z.H, en instantie bezwaren oppert omdat
ling verband te bezien en zo te trach» route o.i. wel heel erg zou doen.
Zandvoort dient o.i. in het oog te men nu eenmaal geporteerd is van de
ten tot een zo verantwoord mogelijke
Daar is voorts het feit dat op een
dat de verbinding met de plaats bij de watertoren. Zandvoort
oplossing te komen. De Zandvoortse aantal drukke wegen in het dorp e_en houden
een appetijtelijk winstob» dicne echter in de eerste plaats zo
bestuurders en autoriteiten zullen dan frequente busdienst wel een zeer on» badplaats
algemeen mogelijk de Zandvoortse
is voor de maatschappij.
ook voor een -moeilijke taak -worden' aanlokkelijk vooruitzicht is. Langs ject
Indien een gehele baan tot en met belangen. Met het Zwarte veld en
gesteld in de komende jaren.
; Haarlemmerstraat, Hogeweg en G er» Haarlem
niet tot de moge» omgeving als eindpunt blijft de situ»
"Wanneer wij als krant, bij deze' kestraat is het verkeer reeds inten» lijkheden voorlopig
behoort, dan ligt „een ver» atie voor de Middenstand ongeveer
een poging wagen om een kwestie als' sief, maar het zou toch wel een harding
van de trambaan vanaf het zoals hij momenteel is. En dit is, on»
de onderhavige zo goed mogelijk tel bijzonder onrustige buurt worden,
tot een zo gunstig mogelijk „in» nodig het na 't bovenstaande uit te
belichten en zelfs een conclusie toe wanneer men zich hier een zo drukke dorp
takkingspunt" op de Zandvoortse» spinnen, een zeer voornaam iets.
•trekken, dan is dat in het besef dat' busdienst denkt. Men denke hier laan,
buiten het dorp dus, eerder bin»
de 'belangen van de badplaats als ge»] voorts aan het overbeladen kruis» nen het
bereikbare.
heel ter sprake zijn, -waarover het' punt dat zou ontstaan bij de hoek
„allee',
Al willen wij niet verhelen dat
past zich als Zandvoorts blad een zot Grote Krocht,
Haarlemmerstraat, juist dat punt, waar het busverkeer
redelijk mogelijk , gebaseerd' oordeel? Brederodestraat, Hogeweg en Ger» op
De Tramstraat, waar rails en tram»
het Zandvoortselaan»verkecr moet
te vormen. (Wij willen hierbij geens»' kestraat. „Het busverkeer buiten de
(op de terugweg dus), geen station verdwijnen, wordt de wijde
zins uit het oog verliezen dat wij op' dorpsstraten houden" lijkt hier in het inhaken
prettige vooruitzichten oplevert. De „uitloop naar het Raadhuisplein en
verschillende punten die in deze ma=' belang van de bewoners _een gerecht» overgangsperiode
vanaf de opheffings» verder via de Kerkstraat naar het
terie een rol spelen, niet als deskun»' vaardigd devies! En dat men de be» datum van de tram
tot de gereedko» strand. En ook het Raadhuisplein
dige kunnen spreken, doch wel op' langen van de bewoners van de Bad» mina van de baan zal
trouwens een krijgt de ruimte om zich uit te brei»
grond van ervaringen en overwegin» plaats in het geding brengt is zelfs moeilijke tijd zijn. Er dient
o.i. echter den.
gen die het toestaan zich onbevoor» in zo'n uiterst „touristische" kwestie te worden gestreefd naar een
In die brede „allee.' die de Train»
dcfini»
oordeeld tegenover deze kwestie te' als deze vanzelfsprekend.
stellen.
'Het is dus momenteel een feit dat
De Middenstand
men een 'busstation bij de watcrto»
voor Gemeentebestuur en
Kampeervereniging Helios verwacht
ren serieus overweegt.
Directie
op
het Zandvoortse Circuit
Een
ander
bezwaar
van
niet
min»
De voordelen hieraan verbonden der grote importantie, dat reeds in
om
de
baan
te
keuren, die zii onlangs
hield
zwemfeest
dient men zeker niet te onderschat», de Interpellatie»Tates werd aange»
hebben
afgekeurd
voor wedstrijden.
ten. In de eerste plaats vindt men roerd, is de positie van de Midden» Gisterenmiddag werd door de kam»
De warme dag, waarop de keuring
hier een grote ruimte, waar met be» stand
peerver.
'Helios
op
het
Noordelijk
zou
plaatsvinden
zoals
was overeen»
en met name in de Kerkstraat.
trekkelijk -weinig kosten een ibus=em»
strand een succesvol zwemfestijn in gekomen, was kennelijk gekomen.
Momenteel
zeer
gunstig
gelegen
placement^ wachtplaatsen voor het doordat het publiek vanuit de tram het 'Riche»bad gehouden.
'Met verschillende sportwagens en
publiek, een mogelijkheid voor het door de Kerkstraat naar het strand
Op het programma stond o.m. het
werd in hoog tempo
parkeren en stationneren van bussen gaat en deze straat dus de slagader afzwemmen van 10 jeugdige candi* personenauto's
gereden,
terwijl
men tevens rem»
kan worden gevonden. Tevens kan van het strandbezoek mag worden daatjes voor A en 10 voor het B di» proeven nam.
dan de busdienst vanaf Bloemendaal, genoemd. Het is zonder meer duide» ploma. Allen slaagden.
De commissies van de K.N.A.C. ver=
die momenteel op het Stationsplein lijk dat vele zaken hier 'bijzonder ge»
50 meter borstslag om wisselbeker dwenen daarna in de richting van het
eindigt, naar deze plaats worden dupeerd worden wanneer deze men» werd gewonnen door J. van Beek.
Ocnnebos om besprekingen te voc=
doorgetrokken. Dit is belangrijker senstroom in de Kerkstraat en het
Een vaardigheidswedstrijd (koek»
dan 'het op het eerste gezicht lijkt dorpscentrum in het algemeen (om= happen in het water!) volgde op een ren. Over de resultaten kon men niets
omdat men rekening schijnt te moe» geving iRaadhuisplein, 'Haltestraat, zeer geslaagd nummer van de middag: mededelen.
Verschillende rijders die wij spra=
ten houden met de mogelijkheid dat Grote Krocht) eigenlijk niets meer te 4 x 25 meter vrije slag gecostumeerd
ken, de heren Hoogeveen Sr van de
de N.Z.IH. zal 'besluiten een groot zoeken noch te maken heeft, doordat zwemmen.
deel van de passagiers uit „het Ach» het buseindpunt zich terzijde be»
Des avonds had de uitreiking van R.A.C. West en de heer Bos Eysse,
terland" niet over de Zandvoortse» vindt. Dat hier grote commerciële de prijzen plaats door de bekende gaven ons de indruk dat de baan goed
laan, maar via de Bloemendaalse Zee» belangen voor een aanzienlijk deel kanaalzwemmer J. v. Hemsbergen, die berijdbaar is.
weg naar iZandvoort te vervoeren. van Zandvoorts middenstand op het als zwemmeester in het Richebad
De vraag is echter of de K.N.A.C.
en de K.NM.'V. op hun beslissing
spel staan, daarover hoeft niet gedis» fungeert.
tot afkeuring zo vlot willen terugko»
Riskant cussieerd te worden. Nu kan men 't
men. 'Het oordeel van de verenigin*
zo stellen, — en zo wordt het door Circuit werd gekeurd
gen zou nog worden bekend gemaakt.
Een voor Zandvoort „gevaarlijke" sommigen gesteld' —: Moet het pu»
.Het was een 'enigszins vreemde
* route, als "wij dit' zo mogen uitdruk» bliek naar de winkels komen of moe» De K.N.A.C. en de K.N.M.V. ver*
ken, "want -wie garandeert dat een ten de winkeliers daarheen gaan schenen Woensdagmiddag geheel on= gang van zaken.

En wellicht zal men inzien dat het
zonder wezenlijke veranderingen op
den duur niet meer gaat. Men is in
Frankrijk sterk in het „lijmwerk", hel
tijdelijk aan elkaar plakken van de
brokken die men op grote schaal
maakt. Het vormen van een enigst
zins duurzame basis echter om een
economie met aanvaardbare perspec:
tieven op de grondvesten, was tot nu
toe onmogelijk. De volkomen tegen:
gestelde belangen van de verschillen:
de groepen hebben dit steeds sterker
belemmerd.
Misschien dat deze geweldige sla:
king in Frankrijk de onhoudbaarheid
van deze wederzijdse tegenwerking
eens definitief zal illustreren. Al ie
veel hoop bestaat daarop op het eer:
ste gezicht niet, maar tenslotte zullen
de omstandigheden op den duur wel:
licht sterker blijken. Om uit een der:
gelijk moeras te komen zal men toch
eens de concessies moeten doen die
men ejkaar altijd geweigerd heeft. De
vraag is slechts óf men het nog zj/
riskeren verder ie zinken, alvorens
dit Ie doen. Voorlopig lijkt het daar
nog wel op.

straat wordt valt de middenruhntc
wellicht te besteden voor parkeer»
stroken, zodat de wagens van het
midden van het Raadhuisplein eens
kunnen verdwijnen.
Aan het door ons ingenomen stand»
punt zijn dus verbonden:
a. hel busverkeer buiten de straten
van het dorp
b. de bussen gescheiden van het
gewone wegverkeer
c. de positie van de Middenstand,
die niet wordt bedreigd.
Deze positieve punten lijken ons wel
zo groot dat deze oplossing een se»
rieuze aanspraak op verwezenlijking
mag maken.
En dan: Zandvoort heeft tenslotte
het recht en de plicht een voor de
gemeente en gemeentenaren zo gun»
itig mogelijkp regeling te bepleiten
en daarin ook op zijn stuk te blijven
staan.
Wij geloven hiermee dan de voor»
naamste kwestie rond de opheffing
van de tram in Zandvoort te hebben
geraakt.
Wij hebben niet de illusie volledig
te zijn geweest, maar volledig genoeg
wellicht om in deze voor Zandvoort
zo uitermate belangrijke kwestie een
standpunt te hebben geformuleerd dat
voor de gemeente als totaal het meest
gunstige is in de gegeven omstandig»
heden.

Tot slot een Suggestie
En als we dan nog even op de mede»
deling van Mr van Fenema omtrent
de mogelijke afbraak van het post»
kantoor mogen inhaken, dan zouden
we daar niet winkels — Zandvoort
moet oppassen om niet topzwaar van
winkels te worden — willen zien,
maar een openbaar gebouw dat men
zou kunnen aanduiden met „Gemeen»
schapshuis". D.w.z. dat hierin zou
kunnen worden ondergebracht de
openbare leeszaal, vergaderzalen voor
verenigingen, recreatiezalen etc. etc.
In Zandvoort zou een dergelijk ge»
bouw niet overbodig zijn. Misschien
dat het Algemeen Jeugdwerk Zand»
voort, waarvan men zo lang reeds
niets meer hoort, daar nog eens op
kan bloeien. (Het is hét punt).
Zandvoort is het grootste deel
van het jaar een gemeenschap zon»
der badgasten, waarin ook de inwo»
ners hun rechten hebben en waar
men jegens de inwoners zijn plichten
heeft op dit gebied. Voorlopig een
suggestie, waarover als het zover
komt, uiteraard nog meer te zeggen
zou zijn.

Uitslagballonnenwedstrijd
Kindervreugd
De uitslag van de op 21 Juni door de
speeltuinvereniging „Kindervreugd"
georganiseerde
ballonnenwedstrijd
luidt:
1. Yvonne Schoor!; 2. Peter van
Keulen en 3. Truus van Duijn.
Troostprijzen: Anneke van Breuke=
len, Akke Koning, Kees Molenaar,
Corrie van Vliet, Tini Kunkeler, Ja=
coba Vossen, Janny Koning, Joke
Molenaar, Simon Kraaijenoord, Wout
Los, Pieter de Blaauw, Wim van der
Moolen, Ineke v. Veen, Els Cluwen,
Kees Loos, Aric Kcrkman, Conny
Troost en Yvonne Reyer.

Korfbal op het strand
Het eerste elftal van de Zandvoortse
Korfbalclub speelt a.s. Zondagmor»
gen om 10 uur op het strand een
wedstrijd tegen een twaalftal van de
Kampeervereniging „Amsterdam".
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„VAN JULIANA TOT JULIANA"

De zwemmeester van het Rictie*bad,
interessante tentoonstelling te Zandvoort gearriveerd.
BEKENDMAKING
de Kanaalzwemmer Jan v. Hemsber*
Het iHoofd van het gemeentebestuur gen,
heeft
van
de
Egyptische
Gene*
van iZandvoort maakt bekend, dat raal Sabri, voorzitter van de Interna» iZoals wij reeds vermeldden zal tot looppad zijn opgesteld, staan onder
van 17 Augustus 1953 af, gedurende tionale zwembond van professionals, 31 Augustus aan de kop van de Kerk* politiebewaking, hetgeen bij een zo
vier "weken op de gemeente*sccrctarie een
uitnodiging gekregen om in Oc* straat de tentoonstelling ,Van Juliana kostbare inhoud wel te begrijpen is.
voor een ieder ter inzage ligt het
Vanmorgen gaven Burgmeester Mr
deel te nemen aan een Mara* tot Juliana' worden gehouden.
ontwerp van een partieel uitbrei* tober
In twee aan elkaar geplaatste wa* H. M. van Fenema en echtgenote, ge»
op de Nijl over
dingsplan in onderdelen (plan E), be* thon»zwemwedstrijd
afstand van 42 km. De Neder» gens worden, veelal kostbare, voor* meentesecretaris ,W. M. B. Bosman
treffende een gedeelte der gemeente een
landse Kanaal zwemmer zal dan één werpen uit het Koninklijk huisar* en enige hoofden van takken van
ten Zuiden van de Zandvoortselaan maand
in Egypte mogen verblijven chief op smaakvolle wijze geexpo» dienst reeds van hun belangstelling
m de Buurtschap Bentveld.
op kosten van zijn Egyptische gast» seerd onder het motto: ,Van kinder* blijk.
Gedurende bovenstaande termijn van heren.
schoen tot galakleed en van ramme*
4 weken kunnen belanghebbenden bij
laar tot scepter'.
de gemeenteraad bezwaren tegen dit
iHet zou te ver voeren om alle
ontwerp indienen.
voorwerpen hier op te noemen, maar Cürcus met sfeer
WATERGETIJDEN
Zandvoort, 13 Augustus 1953.
om een indruk te geven zullen wij Sinds Dinsdagavond j.l. geeft het
HW LW HW LW
Strand U er enige typerende opsommen.
Het hoofd van het gemeente*
Grand Cirque International zijn voor*
Aug.
berijdbaar
bestuur voornoemd,
De inhuldigingsjapon van Koningin stellingen in Zandvoort. Grotendeels
VAN FENEMA.
16 7.07 14.— 19.30 2.30 11.00*17.30 Juliana, een sabel van de Prins van bestaat het uit het circus Boltini
*
17 7.47 14.30 20.10 3.- 11.3048.00 Oranje, gebruikt in de slag bij Wa* dat vorig jaar reeds in Zandvoort
18
8.34 15.30 21.04 4.~ 1-2.30*19.00 terloo, een voetboog van Prins Alex* zijn tenten opsloeg. Ook de naam
SPREEKUUR BURGEMEESTER
19
9.41 16.30 22.16 5.30 13.30*20.00ander, de gouden penhouder die bij Althoff wordt gevoerd. Een telg van
De Burgemeester van Zandvoort zal 20 11.—
1S.— 23.38 6.30 15.00*21.30 het huwelijk van Prinses Juliana ge* dit beroemde circusgeslacht bevindt
zijn eerstvolgend spreekuur niet hou* 21 12.26 19.30
'bruikt werd voor 'het zetten van de zich onder de medewerkers. Er wor*
-.
.- 16.30*23.00
1
den op Woensdag 19 Augustus, maar 22 1.01 8.handtekeningen, tekeningen van de den enige goede staaltjes paarden*
13.39
20.30
4.00*11.30
op Vrijdag 21 Augustus a.s. van 10
prinsesjes, enz. enz.
dressuur te zien gegeven.
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn In November zal het twee jaar ge* Opmerkelijk is voorts het nummer
tot 12 uur.
leden zijn dat deze tentoonstelling van het Lopez*Trio, ttempo*jongleurs.
ten bate van het Koningin Juliana* Uitstekend vakwerk.
fonds en het Prins 'Bernardfonds be*
Verder heeft, dit circus echt de zo
gon. In die tijd zijn inmiddels heel heel speciale sfeer, die in de grote
wat Nederlandse steden en dorpen ondernemingen vaak verloren is ge»
De strijd om de
afgewerkt. De expositie zal tot-Juni gaan. iHet lukt in dit circus meestal
1954 worden voortgezet.
wel en_ook wel eens niet en dat
De wagens waarin de voorwerpen brengt die leuke spanning, die toch
in vitrines ter weerszijde van een een heel aparte bekoring heeft.
aanmoedigingen van het publiek, dat
het voor de verliezer opnam —kwam
Gemengde Berichten
Voor de jaarlijkse traditionele strijd het einde van een goed door onze
plaatsgenoot
J.
v.
d.
Bos
geleide
wed»
om de Zilveren Watertoren, georga*
strijd. Velsen wist zich dus in de Toen Maandagmiddag omstreeks half In de nacht van 11 op 12 Augustus
niseerd door de voetbalvereniging halve
zes de bestuurder van een bromfiets werd vanaf de Boulevard Barnaart
finale te plaatsen.
„Zandvoortmeeuwen", werd Dinsdag*
vanaf het rijwielpad de rijbaan van ter hoogte van het tentenkamp „He:
de Boulevard Barnaart nabij de grens Hos" een bromfiets ontvreemd. De re*
avond de eerste wedstrijd gespeeld.
—o—
van Sloemendaal veilde oversteken, cherche nam onverwijld maatregelen
Er 'bestond flinke belangstelling voor
werd hij aangereden door een vanaf welke er toe leidden, dat Woensdag:
deze eerste ontmoeting tussen Vel*
de Zeeweg komende auto. De brom: morgen van de politie te Almelo be:
D.C.G. (A'dam)tTerrasvogels
sen en iH.B.C., doch in het laatste
fiets werd aan de voorzijde ernstig richt werd ontvangen, dat de dader
kwartier kreeg men pas „waar voor Onder ideale weersomstandigheden beschadigd, evenals de auto. Per: met het ontvreemde voertuig was
soonlijke ongevallen deden zich niet aangehouden. Het bleek een 17:jarige
zijn geld" toen H.B.C, probeerde de werd Donderdagavond de tweede voor.
Procesverbaal werd opgemaakt. Duitser te zijn. Hij heeft zich tevens
opgelopen achterstand weg te wer* wedstrijd gespeeld om de Zilveren
*
schuldig gemaakt aan diefstal van
ken.
Watertoren. Terrasvogels uit Sant» Maandagmiddag had op het Raad' rookartikelen uit een consumptietent.
*
De .Heemstedenaren vingen de poort bond als bekerhouder de strijd huisplein omstreeks half twee een
plaats tussen een wielrij: Dinsdagochtend raakte een driejarig
match met 9 man aan, maar na tien aan met D.C.G., maar moest met 4*1 aanrijding
der en een auto. De linkerkoplamp jongetje, dat in een z.g. kinderzitje
minuten was de ploeg volledig. In
van de wagen werd slechts bescha: vóór op het rijwiel was gezeten, met
het *begin ging de strijd gelijk op, het onderspit delven.
De Amsterdammers begonnen di* digd. Geen persoonlijke ongelukken. zijn beentje in de spaken van het
maar Velsen toonde meer enthousi*
voorwiel. Vader, zoon en rijwiel
asme en nam langzamerhand het spel reet hun tegenstanders onder zware
een duikeling, doch het kind
in handen. De druk op het 'H.ÖB.C.* druk te zetten en het duurde wel Dinsdagmiddag werd bij de politie maakten
doel werd steeds sterker en" na een tien minuten -voordat Terrasvogels aangifte gedaan van diefstal van een liep gelukkig slechts een schaafwond
felle aanval wist Wesselman voor het zich wist los te werken. D.C.G. portemonnaie, inhoudende circa zes: aan de wang op.
tig gulden, vanaf het strand, terwijl
eerste doelpunt te zorgen {1*0). Nog speelde een vlot partijtje, was tech* de
eigenaresse zich even in zee be:
geen minuut later had Trom de stand nisch de meerdere en liet goed sa* vond.
Met een onmiddellijk ingesteld
in zijn eentje op 2*0 gebracht na een menspel zien. Voor het vijandelijk
fout van de doelverdediger. Een ach* doel was men nog wel eens de kluts onderzoek gelukte het om twee jeug: Badplaatstournooi van
terspeler trachtte de bal nog van kwijt, daar men de vleugelspelers te dige daders van 9 en 11 jaar aan te jZandvoortmeeuwen'
richting te veranderen, maar het weinig in 'het spel betrok. Het was houden. Deze knapen bleken zich ie
midvoor Otto, die in volle vaart Haarlem nóg aan diverse diefstallen
mocht niet meer baten.
wordt volgende week voortgezet
te hebben schuldig gemaakt. Een
In de tweede helft was het van der kwam toestormen en na 20 minuten der
jongens bekende uit de kiosk op De voetbalwedstrijden voor het Bad»
(Heiden, die een minuut na de her* de 'bal, op de doellijn liggende, bui*
vatting de stand op 3*0 bracht, zo* ten ihet bereik van de doelverdedi» het Stationsplein een drietal zakmes: plaatstournooi om de 'Zilveren Wa»
sen en vanaf het strand nog een si: tertoren in het Zandv. Sportpark
dat de rol van H.B.C, uitgespeeld ger, in de touwen joeg (1*0).
Een aardige blijk van sportiviteit garenaansteker te hebben ontvreemd. worden volgende week voortgezet.
leek. Deze achterstand werkte blijk*
De jongens zijn overgegeven aan de
Op Dinsdagavond 18 Aug. om 7 u.
baar echter inspirerend, daar Jb. Dui* was liet, dat toen een speler van D.
komt het Ie elftal van 'Zandvoort*
venvoorden na 10 minuten op fraaie C. G. gewond raakte, ook een speler Kinderpolitie te Haarlem.
meeuwen in 'het veld tegen het Haar*
wijze wist te doelpunten (3=1). Ge* van Terrasvogels direct het veld ver*
lemse EjH.S. Deze ploeg die het af*
pruts in de Velsense achterhoede was liet totdat de gewonde speler weer
gelopen seizoen fraaie successen in
oorzaak dat dezelfde speler voor een mee kon spelen. Het werdjnu een ge» Wiener Sangerknaben
de competitie wist te behalen en naar
tweede doelpunt zorgde, zodat toen lijkopgaande wedstrijd, dié het aan» zongen in R.K. kerk
de 3e klasse promoveerde, zal voor
met nog een kwartier spelen er van zien ten volle waard was. Een minuut
Woensdagavond concerteerden de Zandvoortmeeuwen geen gemakke*
alles mogelijk was. Dit voelde H.B.C. voor de rust scoorde Goedhart met
heel goed aan en het gevolg was een een hard schot de gelijkmaker (1*1). Wiener Sangerknaben, die nog steeds lijke tegenpartij zijn. In ieder geval
Na de hervatting waren de Am» in Zandvoort verblijven, voor een zal Zandvoortmeeuwen zich flink
zwaar offensief om de gelijkmaker
te krijgen. Velsen trok zich volledig isterdammers sterk in <de ,meerder* talrijk publiek in de Grote Kerk te moeten inspannen om niet door deze
ploeg „gewipt" te worden voor ver*
terug en moest alle zeilen bijzetten heid en wederom was het Otto, die Haarlem.
Zondag j.l. 2ong het koor in de St. dere deelname aan z'n eigen tournooi.
om de steeds terugkerende aanval* de stand op 2=1 bracht. Terrasvogels
zag
de
Zilveren
Watertoren
wanke»
Agathakerk
te
Zandvoort.
Als laatste ontmoeting in deze
len van H.B.C. af te slaan. Onder de
De 23'jongens, van 10*14 jaar, oef e* voorronde wordt op Donderdagavond
grootste spanning — en onder luide len, nam het initiatief over, maar het
gelukte niet de vijandelijke verdedi* nen ongeveer IVs uur per dag, zo ver* 20 Aug. gespeeld de wedstrijd Bloe*
ging te doorbreken.
namen wij. Geen nieuwe composities, mendaalsH.E.D.W. Dit 'zijn twee ster*
Kort na dit wanhopige offensief, doch uitsluitend om de 'bekende op ke 4e klassers. H.E.D."W., de beken*
waarin scheidsrechter Bout nog enige peil te houden.
de Amsterdamse vereniging, neemt
standjes uitdeelde, zorgde Otto voor
Het koor zal hier tot 18 Augustus voor het eerst aan dit tournooi van
UITSTAPJE
de derde maal voor een doelpunt, na* blijven, daarna naar Den Bosch gaan, Zandvoortmeeuwen deel en zal ze*
Zandvoortse Ouden v. dagen dat D.C.G. even buiten het beruchte waarna het waarschijnlijk nog voor ker trachten een goed figuur te slaan.
gebied .een vrije schop was toebe» enkele dagen in Zandvoort terugkeert
Al met al twee interessante wed*
De Zandvoortse Ouden van Dagen deeld {3*1). Dit was voor Terrasvo* om enige concerten in de omgeving strijden die aan de vele voetballief*
gels
de
genadeslag,
hoewel
het
D.C.
te geven.
zullen 3 September hun jaarlijks uit*
hebbers een aangename afwisseling
Het zou in de bedoeling liggen om in de badplaats kunnen verschaffen.
stapje maken. Verschillende enthou* G.sdoel nog enkele keren in gevaar
siaste voorbereidingen werden reeds kwam. Tenslotte was het nogmaals in het Vijverpark een uitvoering te
'Zoals bekend komen de winnaars
getroffen om deze dag weer tot een Otto die na mooi samenspel kort geven. Doch heel zeker schijnt dit van deze wedstrijden op 'Zondag 23
bijzondere gebeurtenis te maken. Aan voor het einde de score op 4*1 bracht. niet te zijn.
Augustus a.s. in de halve finale.
de klaverjasavond die 5 Aug. voor
dit doel werd gehouden was tevens
een loterij verbonden.
Trekkingslijst: 146981 plant; 148226
krentebrood; 146674 bon voor worst;
147619 schemerlamp; 146595 doos ge*
bak; 147200 plant; 146847 doos zak*
doekjes; 147171 taart; 146902 koek*
trommel; 147797 vloerkleed.
Velsen:H.B.C.

DG avontuurlifko reis

CIRCUS TRSD OP
voor patiënten Clarastichting
Op verzoek van. het bestuur van de
Clara Stichting gaf een deel van de
medewerkers van het Grand Cirque
International gisterenmiddag een
voorstelling voor de patiënten. Op
het terras werden verschillende num*
mers uitgevoerd door jongleurs,
kunstwielrijders, clowns, ponies etc.
Ook de beren waren present, zij wa*
ren echter nogal obstinaat, waar*
schijnlijk doordat 'het publiek te
dichtbij zat, zodat dit nummer niet
kon doorgaan.
Niettemin was het optreden van
het circus uiteraard een bijzondere
gebeurtenis voor de Claraspatienten,
die het gebodene zeer op prijs stel*
den.

95. Eerst lang daarna dorst de verschrikte Ra*
ratsus zijn werk te hervatten en na een uur van har»
de arbeid, had hij een gaatjt geknaagd, waardoor
.Manuel
7ipjTi Irnn
Manuel zich
kon wrifiö^n
wringen.
96. Manuel groef dadelijk een gang naar 'buiten
-

-

-

-

-

-

en spoedig stonden de vrienden buiten in de nacht.
Ze renden weg en lieten de boerderij achter zich.
„Als de Kabouterkoning weer eens een boodschap»
na*.
~_~..ni.jn T>
j.
i
-^
T-.
per «^4:^4
nodig U«~C4."
heeft", mmompelde
Raratsus,
„hoop
ik, dat
hij een ander vraagt! Ik ben doodmoe en nergens is
een onderdak te vinden".
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Mensen en Zaken
Gesprek met het geweten
„Ze zitten op je kopij te wachten. Je
bent altijd even laat
". breng je
daar geen verandering in?"
„'Ik kan me niet voorstellen dat er
iemand ter wereld op mijn kopij zou
zitten te wachten
"
„Nou versta je me opzettelijk mis.
Natuurlijk kunnen ze in de grond
van de zaak je kopij missen als kies*
pijn. Nee, wat dat betreft', zit er nie*
mand op te wachten
maak je
maar niet ongerust. Maar nu ze er
aan gewend zijn geraakt iedere week
je bijdrage voor de krant te ontvan*
gen, -- en om de een of andere duis*
tere reden drukken ze die ook af —
mag je in zekere zin zeggen dat ze
er op zitten te wachten, begrijp je
wel?"
„'t Is zo warm!"
„Maak me niet misselijk met je
uitvluchten. Heb je soms niets ge*
hoord over die koele zeewind, die
speciaal voor verhitte krantenmanne*
tjes is komen aanwaaien? Je -moet
'm nu al kunnen voelen.... Begin nu
maar...."
„Waarover moet ik schrijven? Over
de stakingen in Frankrijk?"
„Nee, asjeblieft niet, dan ga je
weer doceren! Er zijn nog duizend
en één onderwerpen, waar wat over
te zeggen valt...."
„Die duizend kunnen me gestolen
worden, 't Gaat nou om dat ene.
Moet ik over m'n kinderen schrijven?
Vindt Neel niet prettig, 't Puntige
ingezonden stuk van mijnheer D.
Hoogendijk? Zou ik best willen,
maar de redactie heeft er niet eens
op gereageerd. Als ik 't nou ga doen,
zeggen ze: Wat ben je toch een
eigenwijs kereltje!"
„Daar hebben ze gelijk in, ook al
zouden ze 't niet «eggen! Intussen
doe je wel je best om er onder uit te
komeril Ze zitten te wachten
„Ach, schei uit! Wie zit er op dit
uur te wachten? De meeste fatsoen*
lijke burgers liggen al lang op bed".
„Je vergeet dat een krantenman
nooit aan z'n bed mag denken. Bo*
vendien vind ik je arrogantie om je
op één lijn te stellen met fatsoenlijke
mensen, vrij onhebbelijk".
„Ik heb Zondag j.l. ergens in ge»
trapt aan het strand. M'n voet is
opgezet, hij doet pijn
"
„Je schrijft toch niet met je voet?
Op een gegeven ogenblik moet je je
kunnen opofferen voor je publiek".
„Op een gegeven ogenblik
dit
ogenblik is me toch niet gegeven?
Dat heb jij me opgedrongen. Dat is
heel wat anders!
„De spuit er op, zou mijnheer Hoo»
gendijk zeggen. Ik geef je nog een
kwartier, ben je dan nog niet begon*
nen, dan kan je naar bed gaan. Maar
morgenochtend om zes uur sta ik
weer voor je neus om je te zeggen
dat ze op je kopij zitten te wachten.
Dat jij rustig kunt gaan slapen...."
„Wacht nog even, blijf in m'n
buurt. Ik geloof dat 't wel lukt. Over
de stakingen kan ik niets schrijven,
zit trouwens niets jinspiratiefs in. Er '
is een briefje binnengekomen dat de
burgemeester op Woensdag 19 Aug.
geen — maar op Vrijdag 21 Aug. a.s.
wél spreekuur houdt. Hij rekent ze*
ker nu al op een warme Woensdag".
„Concentreer - je man, dwaal niet
zo af".
„O ja, er is ook gevoetbald. Ik ben
een liefhebber van voetballen, maar
als ik er nu over ga schrijven, jaag
ik J.G.'B. in 't harnas. Lijkt me met
deze temperatuur echt gezellig: een
knokpartijtje met J.G.B.
„Er is nog een leuk onderwerp: De
„Veilig Verkeersigaar1' die de Hil«
versumse politie uitreikt aan hoffe»
lijke weggebruikers
!"
„Ik rook geen sigaren. Maar als
de politie hier eens afkomt met een
goeie fles cognac, i(onder dezelfde
omstandigheden) dan wil ik nog wel
es op m'n oude fiets stappen
'Hoffelijk»zijn 'zit me namelijk in 't
bloed!"
„Je moest nu maar naar bed gaan.
Morgen om vijf uur wek ik je. Ik zal
je een nagenoeg slapeloze nacht be»
zorgen, ik zal je kwellen en pijnigen
door alle muggen uit de klimop naar
je toe sturen
Welterusten, plicht*
verzakende dagdromerf"
„Ja, 't is wel goed
kras nou
maar op.
Ze zitten te wachten
toch wel
naar, eigenlijk.'...''
MOMUS.

ZONDAGSDIENST
WIJKZUSTBR:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op*
geheven.

TAPIJTEN - DEKENS
Zaterdag verkoop fa*
brieksrestanten met kl.
foutjes, aan particulieren
w.o.
Wiltons, Smyrna's
enz. ƒ 79,50, ƒ 85, ƒ 125.
Wollen dekens (iets vuil)
ƒ 15,50, ƒ 17,50, ƒ 22,90.
'Bezoekt onze toonkamers
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

FAMILIEBERICHTEN

Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter
JOiHANNA JACOBA CORN'ELÏA
Wij noemen haar Ansje.
E. Kerkman
W. C. KerkmamWeber
PREDIKBEURTEN
Zandvoort, 14 Aug. 1953 ,
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
iHogeweg 38 A boven
Zondag 16 Augustus
Tijdelijk: Maria*Stichting Haarlem
10 uur: 'Ds J. W. van Nieuwenhuij*
zen, precl. te 'Heemstede.
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 16 'Augustus
10.30 uur: Ds P. J. Schmidt van
Wormerveer.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondag: H.H. Missen 6.30, 7.30, 8.30
(alle plaatsen vrij).
9.30 Hoogmis; 11.00 (alle plaatsen
vrij).
's Avonds 7 uur Lof.
In de weekdagen 7 en 7.45.
's Avonds 7.30 Lof.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 16 Augustus
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Gedurende Augustus geen samen»
komst.
Zondag 16 Aug. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door de heer
Dr V. W. D. Schenk van het 'Huma*
nistisch Verbond. Onderwerp: „Som*
men die niet uitkomen".

Kerkstraat 14 - Telefoon 2102

Afslag Varkenscarbonade

Bij vlees 500 gram
dik rundvet

f

0,75

Schuimrubber»
tentoonstelling
Tot Donderdagmiddag j.l. werd ge*
durende enige dagen in een speciale
wagen een kleine tentoonstelling ge*
houden aan de kop van de Kerkstraat
door de Rubber=Stichting te Delft.
Er waren toepassingen van schuim?
rubber te zien. Globaal kon men ook
een indruk krijgen van het procédé
van dit betrekkelijk nieuwe materiaal,
dat nog een hele toekomst voor zich
schijnt te hebben.

In Zandvoort laat men wassen bij

Wasserij

MEULMAN
Grote Krocht 14
Telefoon 2919

Off.

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V.
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

WONINGRUIL
Aangeb. vrij ben. huis in
A'damtZ., 4 kam., keuk., gr.
zolder, gr. tuin; ƒ 8,95 p.wk.
Gevr. huis te 'Zandvoort.
Br. no. 6305 'bur. 'Zandv.Crt.
Jong echtp. met baby zoekt
2 GEMEUB. of GESTOFF.
KAMERS met vrije keuken
per l'Oct. a.s. Ged. de win*
term. of langer. Br. m. prijs»
opgaaf no. 6301 Zandv.Crt.
Van 15 of 20 Aug. tot 31
Aug. SLAAPKAMER gevr.
met gebr. v. keuk, v. echtp.
Br. met prijs onder no. 6304
bureau Zandv. Courant.
Luxe 4 kamer FLAT te
ïoop. Alle comfort, uitzicht
jp zee. 'Prijs 25 mille, 9 mil*
e hypotheek zonder kosten.
Br. no. 6302 bur. Zandv.Crt.
TER OVERNAME: 9 arms
Salonkroon ƒ 75; l H.*fiets,
nw. banden ƒ 40; l D.*fiets
ƒ 25; 3 dlg. Kapokstel/ 45.
F. de Vries, Herm. .Heijer*
mansstr. 17*11. Na 5 uur.
Te koop: 2 BEDDEN met
spiralen; l DRESSOIR.
Sostverlorenstraat 56.

is wegens vacantie G E S L O T E N
Singer electrische
van 24 Augustus t/m 5 September naaimachine te huur
ƒ 5,— p. wk.
v. d. SCHELDE, Haltestr. 7

Waterd. kampeertenten
met 20% korting. Iets smoe*
zelig. Showmateriaal. Volle
'ar. Geill. cat. op aanvr.
The Indiana. Hfdkantoor v.
d. Haarlem, Zijlweg 111.
Tel. 17877. A'dam, Keizers*
gracht 616. Tel. 37167.
WEGGELOPEN twee witte
hondjes. Terug te bez. van
Ostadestr. 7a, tel. 3116.
Aangeb.: l GROTE ZIT*
"L AAPKAMER met voll.
jens., voor het geh. jaar, op
'oede stand, als alleen mw.
voor 2 pers. Br. onder no.
6309 bureau Zandv. Crt.
rlaarlems Instituut tot opl.
SOHOONHEIDSSPEC. met
vestig.dipl. Pedicure Voet*
omde. Pijnboomstraat 6.
Telef. 24402.

TER OVERNAME: l nieuw JOHANNA OPDAM
Diploma Toneelschool.
Billardlaken 1.95 x 2.30 m,
Verbonden geweest als ac*
ƒ 75; 4 ivoren Billardballen trice
aan beroepsgezelschap*
f 200; 2 Wedstrijd queuën
ƒ25; l Radiotoestel (defect) )en, o.a. jaren bij Dr Wil*
ƒ 50. F. de Vries, Herman em Royaards en Rika Hop*
rïeijermansstr. 17=11. Na 5 u. jer, biedt zich aan als
REGISSEUSE
Te koop gevr. dames WIN* >ij amateursgezelschappen.
TERMANTEL mt. 42 en 15 September hervatting
meisje 5 jr.
DECLA MA T IE LESSEN
weg 25; donkerbruine jack, 'Haarlem* winterkleding
merstraat 68; grijs kmdervest, van Br. no. 6303 bur. Zandv.Crt. Bentveld, Langelaan 10.
Speijkstraat 9; 2 wollen vesten, Bre* COUPEUSE neemt weer Telef. 27169 - K 2500.
derodestraat 86; rood geruit kinder* werk aan. Mathijssen, Pot*
vest, (Haarlemmerstraat 25; jongens* gieterstraat
Telef. aangesloten onder
33.
pullover, Bankastraat 28, Haarlem;
kinderbadpak, en- badhandoek, Erins VRIJKOMEND-HUIS -te
Mauritsstraat 5; zwembroek, (Haarl* <oop of te huur gevraagd; Atelier voor Restauratie v.
straat 94; badpak, Marisstraat 11; l ZIT*SLAAPK. aangeb. met
paar witte tennisschoenen, M. v. St. cookgel. voor 2 pers. vanaf Schilderijen enz.
Aldegondestraat 5; schakelarmband L5 Aug. Makelaar K. C. v.d.
JOH.
KARSTENS
(Am. goud), Zandv.laan 234; zilveren 3roek, v. Speijkstraat 2.
Paradijsweg 14, Zandvoort
kindcrarmbandje, Dr Gerkestr. 44rd;
medaillon, Hogeweg 62; lipssleutel,
Haarlemmerstraat 68; paardendeken,
Kostverlorenstraat 62; autoped, Hal*
testraat 27; zonnebril, Bilderdijkstr.
4; twinset, Hogeweg 17; badtas met
vraagt medewerking van tnanufacturenzaak, welke
inh., Koningstraat 64; zilveren ring,
tevens op provisiebasis stoomgoederen aanneemt.
Oosterparkstraat 9; gouden dames*
polshorloge, Joh. de Witstraat 10,
Brieven met inl. Fa. J. Lottgering,
Haarlem; 'bruin windjack, 'Kenne* l
Amsterdamsevaart 30, iHaarlem,
mergolf; kinderrijwiel, Haarlemmer*
straat 39.

Stomen

Gevonden voorwerpen
Opgave vanaf 6 t.m. 12 Aug. 1953
Aanwezig ten burele:
Diverse leesbrillen; portemonnaie m.
inh.; ijsgrijper; paar dameshandsch.;
l zwarte dameshandschoen; l grijze
dameshandschoen; kindermuts; kin*
derpet i(wit); ceintuur (gebloemd);
ceintuur (zwart plastic); rode kinder*
sok; beige kindersok; grijze kinder*
sok; grijze damesvest; rood*wollen
kinderjasje; rood kinderbadpak; bl.=
wit kinderzwembroek; l paar bruine
kinderschoentjes; bruine kindersan*
daal; bruin kinderschoentje; bruin
kinderschoentje; nikkelen damesarm*
band; herenzegelring met steen; 2
sleutels aan touwtje; 2 huissleutels
aan ring; l lipssleutel; l 'huissleutel
aan ring; 8 sleutels aan ring; lips*
sleutel; 2 lipssleutels aan ring; 3sleu*
tels aan ring; pop; bal; damestas m.
inhoud; portemonnaie met inhoud;
3 badhanddoeken; broche; portemon*
naie met inhoud; handdoek, l paar
gymschoenen en gymbroek; kinder*
onderjurk; geel kinderbadpakje.
Aanwezig bij de vinder:
Zonnebril, Hogeweg 78; wifebruin
hondje '(terriër), ZandvJaan 127; por*
temonnaie met inh., Koninginneweg;
portemonnaie met inh., Sandrinastr.
14; zakmes, Kostverlorenstraat 100;
damespolshorloge, Pretoriusplein 17,
Amsterdam; damespolshorloge, Kin*
derhuis „Kijkduin; zijden shawl, Wes*
terparkstraat 3; geel damesvest, Pa*
radijsweg 13; grijs damesvest, Nic.
'Beetslaan 24; grijs damesvest, Duin*

Verven

Nr. 3120 -K2507

r

Geanimeerde

ZandbouwWedstrijd

In samenwerking met „De Branding"
organiseerde „Touring Zandvoort"
vandaag een zandbouwwedstrijd op
het strand bij Bad Termes. Er waren
131 deelnemertjes.
•De jury bestond uit: Mevrouw C.
Kater en de heren Hugenholtz, Velt*
kamp en Schoorl.
Onder de gebruikelijke figuren als
schildpadden, krokodillen, het circuit
enz. zagen we ook een „'Hotel Bou*
wes", „Goudkopje met de Zwaan" en
een levensgrote leeuw.
Het weer was bij uitstek geschikt
Monopole
voor een strand*evenement en de
Vrijdag 14 Aug. 7 en 9.15 uur; film stemming was dan ook opperbest.
De uitslag die om 13 uur door de
„Heidi".
Zaterdag 15 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. directeur van T.Z., de heer Hugen*
werd bekend gemaakt, luidt
Zondag 16 Aug. 7 en 9.15 uur: idem. holtz,
als volgt:
Maandag 17 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Dinsdag 18 Aug. 7 en 9.15 uur: film Klasse A, leeftijd 8*9 jaar:
„Das Land des Lachelns".
1. Jurriaan Mastenbroek, kasteel;
Woensdag 19 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
2. Gerril Karsten, kasteel;
Donderdag 20 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
3. Betty Koper, kantoor T.'Z.
V.a. Vrijd. 14 t.m. Donderd. 20 Aug.
4.
Leo- Gjooier, fort (troostprijs).
2.30 u.: film „Lied van het Zuiden".

WEEK-AGENDA

Klasse B, leeftijd 10, 11, 12 jaar: ,
Andere attracties en
1. Terry Dekker, Vredespaleis;
nuttigheden
2. Kees Aay, schildpad;
Dinsdag 11 Aug. 8 uur en volgende
3. Nelly. Kerkman, boerderijtje;
dagen om 2.30 en 8 uur: Althoff in
het vermaarde Grand Cirque In*
4. Erna Hornbroek, molen (troost*
ternational bij het Tramstation.
prijs).
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van Klasse C, tot 14 jaar:
Gerty Brant. De komende week:
1. Leni Nissink, leeuw;
Celia en 'Ramos, danspaar; Fred
2. Rob Dröse, krokodil;
Roby, sensationele buikspreker;
3. Ronald Aarsen en Louis v. d.
'Eva May Wong, 'China, jongleert.
'Hulst, circuit.
In Casa Blanca, Kerkplein: Maria Za*
mora presenteert cabaretprogram* De prijzen bestonden uit waardebon*
ma met Pola Raymonde, exotische nen, die bij Zandvoortse winkeliers
karakter danseres; Radiosensemble kunnen worden ingewisseld.
G.IH.
Jo Bos.

TE K O O P

Enige sohed geb. PERCE*
LEN op eerste st, met en
zonder centr. verwarming.
Leeg te aanvaarden. Gelden
voor hypotheek beschikb.
BROSSOÏS, SCHOENHANDEL Makelaarskantoor
W. PAAP
Kostverlorensfr. l, tel. 2965
Onze reparatie-afdeling

(naast de Twentse Bank)

Wassen

Dealer

Nieuwe Herfstmodellen

Slagerij G A U S

Va kg Schoudercarbonade .... ƒ 1,70
V* kg Ribcarbonade
ƒ 1,85
Va kg iHaascarbonade
ƒ 2,—

VOLKSWAGEN

Chemische Wasserij

Hotel, Cabaret, Bar, Dancing

CRSA BLJLNC&
Kerkplein 8 - Tel. 2264

MARIA ZAMO
presenteert U een attractief Cabaretprogramma
met

POLA RAYMONDE
Exotische karakter danseres
en het bekende

RADIO-ENSEMBLE JO BOS
De nieuwe

FIESTA BAR
verhoogt sfeer, gezelligheid en garandeert U een
genotvolle avond
Vanaf Sept. a.s. doorlopend
te huur vrij gem. BOVEN*
HUIS, bev. 'huisk, serre,
balcon, 2 slaapk., keuk., w.c.
Goede stand. Br. onder no.
6307 bureau Zandv. Crt.
Gein. BENEDENHUIS te
luur vanaf l Sept., ook voor
de wintermaanden. Brieven
no. 6308 bureau 'Zandv. Crt.
Vrij gem. 'ZOMERHUIS te
huur van 15 Sept.*l April,
5 slp.pl. !Br. onder no. 6306
bureau Zandv. Courant.

WINKELIERS,

Maakt reclame
door middel van
MIDDENSTANDSde
CURSUS
Aanv. Sept. Inl. en aanm.: ZANDVOORTSE
tel. 2480, Nporderstraat 24 COURANT
of „Ons Huis", Dorpsplein.
A. Koning

Regenwater tonnen

HUIS TE KOOP GEVRAAGD
leveren wij vanaf ƒ 12,—.
Vrij huis liefst met garage te Zandvoort in ruil v. groot Fa. OOSTENDORP, Zee*
benedenhuis te A'dam, OT. Nassaulaan, bij het Vondel* burgerpad 30. Tel. K 2900 *
park. Br. J. Vogel, Or. Nassaulaan 37, A'dam*Zd.
53089. Amsterdam=Oost.

DEMONSTRA TIES
van verschillende reddingsmethoden
hoofdbestanddeel van de Bondsstranddag op het zuidelijk strand.
De Bondsstranddag die morgen op
het Zuidelijk strand wordt gehouden
voor de post „Ernst Brokmeier", zal,
gezien het programma, een uitne*
mend overzicht geven van de red*
dingsmethoden die door de leden van
de Kon. Ned. Bond tot het redden
van drenkelingen langs de kust wor*
den toegepast.
iHet is in een plaats als Zandvoort
nauwelijks nodig te zeggen dat het
werk van de reddingsbrigades aller
aandacht verdient. En toch, ondanks
dat zijn wij ervan overtuigd dat er
velen zijn die met de aard van dit
werk vrijwel niet op de hoogte zijn.
Als leek zou men er tenminste niet
zo spoedig opkomen dat 't reddings*
wezen zoveel verschillende manieren
kent om een drenkeling de helpende
hand te 'bieden.
•' In al zijn verscheidenheid zal dat
dan op het Zandvoortse strand Za*
terdag worden gedemonstreerd. En
dit lijkt ons voor de velen die hier
aan zee verblijven een zeer nuttige
en instructieve ervaring. Men zal zich
daarbij nog eens bewust kunnen
worden welke moeiten men zich moet
geven om ongelukken te voorkomen.
De verant'woordelijkheidszin bij het
zwemmen in zee kan er slechts door
worden bevorderd.
Op het programma vinden we o.m.:
redding met de strandvlet, een een*
voudige redding door toepassing van
bepaalde grepen, redding met behulp
van zwemtuigjes, redding met de has*
pellijn, het afzoeken van een zwin,
het gebruik van walkie*talkies, red*

evr. te Zandvoort, in flat,
NOODHULP in de maand
Sept. voor twee weken of
anger. Zelfst. kuan. koken
en werken. Zich aan te mei*
den 's avonds tussen 8*9 u.
renslaan l, Aerdenhout.
Telef. 26251.

ding met de redstok en red_ding met
reddingsilotteur.
De demonstraties worden gehou*
den door de verschillende kustbriga*
des en beginnen om 15.30 uur des na*
middags.
Vanzelfsprekend rekent de Zand*
voortse reddingsbrigade, die een be*
langrijk deel van de organisatie in
handen heeft op een behoorlijke toe*
loop.

Want:
Wie niet adverteert
wordt vergeten!

Vandaag wordt nieuwe
cantine op Gemeentelijk
Caravan-terrein geopend
Hedenmiddag 3 uur zou de nieuwe
prefabricated Cantine op het ge*
meentelijk Caravanterrein door Bur*
gemeester Mr H. M. van Fenema wor*
den geopend.
Er zal daardoor voor de caravan*
ners, die thans in grote getale op het
volle terrein aanwezig zijn, een uit*
stekende gelegenheid ontstaan om
zich te verpozen.
(Door een misverstand werd dit
bericht niet opgenomen in onze Dins*
dageditie. Dinsdag a.s. vindt u het
verslag van deze opening).

Verlichting Raadhuisplein
onvoldoende?

Een onafhankelijk
blad:

Van verschillende zijden wordt ge*
klaag d over de verlichting op het
Raadhuisplein. Speciaal de hoek Raad*
huisplem*Oranjestraat schijnt moei*
lijkheden voor het verkeer op te Ie*
veren. 'Kan daar nog een lichtje bij?

Zandvoorfse
Courant

Portemonnaie verdween
Woensdag werd aangifte gedaan van
diefstal van een portemonnaie met
ƒ 13,75 uit de kleedkamer op het
hockeyveld. 'Het gelukte de politie de
Tiand te leggen op de twee jeugdige
daders van deze diefstallen. Deze
'jongens van 10 en 11 jaar bleken van
het weggenomen geld reeds een ge*
deelte te hebben versnoept. De porte*
monnaie met de rest van het geld
hadden zij in de duinen verstopt,
maar uiteraard werd ook deze berg*
plaats opgespoord.

De

ö Verschijnt 2 x per week
• Dus actueel
• Objectief*critisch
• Vaste medewerkers
Wordt gelezen door het groot*
s te deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneer U dan NU!
De Zandvoortse Courant,
Achterweg l * telef. 2135

itoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Bakkerij Houtman

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fijnstrykerij — Snelle aflevering — KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. c. WEENINK

Koopt uw Bedrijfskleding
Complete ;
woninginrichting bij het van ouds bekende adres
F. C. Heemeijer & Zn Fa A. v.d. Veld-Schuiten
v. Ostadestr. 7 a. Tel. 3116 Kruisstraat 12 - Telef. 2360

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, 'Haarlem
GYMNASTIBKVEREN. O.S.S.
De -deelname aan de 'K.N.'G.'V. ath«
letiekkampioenschappen ' op 16 Aug.
a.s. in Dordrecht is vrij groot. Uit het
gehele land komen de athleten naar
deze stad om onderling uit te maken
wie de sterkste is. Het is dan ook
moeilijk te voorspellen of ons lid G.
'Halderman op de nummers waarin
hij uitkomt een kans maakt, maar
ongetwijfeld zal hij de O.S.'S.*kleuren
behoorlijk verdedigen.
Handbal
Het 'handbaltournooi dat eveneens
a.s. .Zondag op ons eigen veld aan de
v. Lennepweg wordt gehouden, vindt
dit jaar voor -de 2e .maal plaats.
Het grote veld is voor deze gele*
genheid in 4 kleine veldjes (20 x 50)
verdeeld, waarop zowel bij dames als
bij 'heren 7»tallen de wedstrijden spe*
len. "Vanzelfsprekend hebben ook de
doelen kleinere afmetingen.
Door dit kleine formaat veld golft
het spel snel heen en weer en krijgt
men door deze snelheid in 't alge*
meen aantrekkelijke wedstrijden te
zien.
Zoals bekend wordt aan dit tour»
nooi door 16 dames* en 16 heren»
ploegen deelgenomen, afkomstig o.m.
uit (Haarlem, Amsterdam, Den Haag,
Bussum en zelfs uit Eindhoven.
Als bijzonderheid zij nog vermeld
dat het bondsbestuur ook met dé*in«
schrijving van een ploeg van „Zand»
voortmeèuwen", hoewel geen lid van
het Ned. Handbalverbond, accoord
is gegaan.
Door indeling in dezelfde poule
krijgen we nu ook weer eens een
plaatselijke derby, doch nu tussen de
handbalploegen van O.S.S. en Zand»
voortmeèuwen.

Aanmelden van nieuwe leerlingen:,
B.'Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52
Kerkstraat 15, Zandvoort

Foto „Lion"

Gertenbachs Drukkerij

Haltestraat 69

DRUKWERK

verzorgt al Uw

Fotosstudio 'Joh. v.d. Meer
Telef. 2778

Telefoon 2135 Achterweg 1.

Souvenirs Zandvoort
Ontwikkelen t Afdrukken
Developping t Printing
Developpement * Tirage
Entwicklen * Kopieren
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft' succesl

l boer en boerin, Delftsblauw of O R
gekleurd, per paar
&*J
•^T Ziet onze collectie!

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein t Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 14 t.m. MAANDAG 17 AUG., l en 9.15 uur

Charles Prouché

met zang, van Gerty Brant
Programma volgende -week:

CELIS. en RAMOS

Het bij uitstek vermaarde
danspaar

FRED ROBY

Sensationele Buikspreker
terug in Nederland na langdu»
rig optreden in Nouvelle 'Eve
Paris

EVA MAY WONG

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
in Luxe en huishoudelijke artikelen,
glaswerk, Solatartikelen, Dru*emaille
en andere merken, speelgoederen,
boenderwerk, houtwaren, allurninium
COCOSLOPERS EN
BALA^TUM
Wij verhuren ook
serviesgoederen !
Swaluëstraat 9 is achter de Haltestr.
Telefoon 2418 Ziet onze 4 etalages

Vanaf DINSDAG 18 t.m. DONDERDAG 20 AUG:, 7 en 9.15 uur
Martha Eggerth, Jan Kiepura, Paul Hörbiger in

DAS LAND DES LACHELNS
De mooiste Operette van 'Fraiiz Lehar, die in alle landen triomfen vierde..
thans in kleurenfilm. .Opgenomen in het kleurrijke Siam. Betoverende
melodieën. 'Betoverende stemmen.
Alle leeftijden.
Vanaf VRIJDAG 14 t.m. DONDERDAG 20 AUG., 2.30 uur
SPECIALE MATINEES. Wij presenteren U de geheel Nederlands gespro*
ken Walt Disney's Kleurenfilm

LIED VAN HET ZUIDEN
Een speelfilm in TBCHNICOLOR van Walt Disney, de grote tovenaar
van het witte doek.
Alle leeftijden.
Plaatsbespreken van '11.30 .t'ot 12.30 uur. Telefonisch onder no. 2550.

Vermoeide ogen?

'n Betere bril!

Wordt verwacht: STERREN STRALEN OVERAL

Brillenspecialist

Looman
Mr Opticien
Haltestraat 58 < Telefoon 2174

vreemde vissen.

A L L E S voor de

SCHOOL

U wandelt in Artis' Aquarium,
als in een onderzeeboot met
Boekt en Kantoorboekhandel .
glazen ramen. Achter metersF.
VAN HERWIJNEN
grote „patrijspoorten" zwemmen de vissen: roofzuchtige'
Haltestraat 12 ~ Telef. 2686
piranha'a, mijmerende zeepaardjes. . kolossale zeepalingen, maar ook koddige HUIS-, DECORATIE- EN
schildpadden en schuifelen- RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
de kreeften. Indrukwekkend,
dit grootste aquarium van
Nederland!
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
TELKENS WEER ZIET U MEER IN
Burg. JEngelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

Fa J, v, d, BOS & Zonen
de,

| Dagelijks orkest |

. Magazijn

liter water
vol

Grote Krocht 5=7 - Telefoon 2974

Annex Cabaret „EXTASE"

China, Jongleert

200.001)

Lange en korte witte jassen; lange en
korte khaki jassen; grijze jassen;
blauwe, witte en khaki overalls; <Man«
ehester, gestreept, blauwe. Eng. leren,
ribcprd en spijkerbroeken.
VERDER ALLE ANDERE
MANUFACTUREN

een der leuksie zomerschoentjes uil onze collectie 1953, vol
jeugd en charme. Een sportief textielschoentje, dat U kunt dragen

DAGJE IN DE VACANTIE.
TOEGANGSPRIJS AQUARIUM Ik dacht: mij niet gezien op het
Volwassenen 50 c. Kinderen 25 c. strand met zp'n 'hittegolf:' Iedereen
zei het trouwens, je kunt beter de
kinderen thuis met een teil -water in
PËDICURE
de tuin 'zetten en ze een beetje met
zand laten knoeien. Deze belofte bad
MANICURE
succes.
Schoonheidsspecialiste Ze zeurden niet over naar strand
gaan.
M. VAN B O R K U M Bij het eerste uchtengloren stonden
Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812 ze al voor mijn bed om hun teil wa=
te op te eisen, en om zeven uur moest
Jarenlange ervaring!
ik zwichten.
' "
Drie teilen moesten ze hebben,
Woninginricht'ing
voor ieder één, want kinderen zijn
L. Balledux & Zonen net
als grote mensen, ze geven elkaar
Haltestraat 27 telefoon 2596 geen duimbreed toe.
Grote sortering
Schattig speelden -ze. Er werden
oliebollen gebakken, scheepjes dre*
BALATUM en
ven rond, bloemetjes kregen rijkelijk
COCOSLOPERS water en alles wat maar nat wou wor=
den werd doordrenkt.
Na een half uur was al het water
totaal op. Ik sleepte de teilen weer
vol. Nu gingen ze metselen.. Daartoe
werd een weinig zand in het watergestort. Plotseling echter bleven alle
pollepels in de 'blubber steken, er zat
meer zand dan vloeistof in.
Vervolgens gingen ze een modder»
bad nemen van top tot teen. smeer*
den ze zich met de smurrie in. Dit
verveelde echter spoedig. Ze wilden
weer 'helder water hebben.
Ik spoot de kinderen af, bikte de
teilen leeg en gaf schoon water.
Toen vroegen ze om een .paar 'klei=
ne stukjes papier teneinde daarmee
te kunnen gaan vissen. Natuurlijk gaf
ik ze die; benevens een theezeefje,
een koffiefiltertje en de schuimspaan,
Dat kunt ook U zeg*
want je moet toch ergens mee yis=
gen na een adver*
sen, nietwaar.
tentie in de
Na tien 'minuten kwam .een . afge*
ZANDVOO'RTSK
zant': de papiertjes waren op. .'Ik gaf
COURANT
ze een krant ter versnippering.
Een hele tijd waren ze angstig lief.
Uw advertentie im*
Zó lief dat ik eens ging kijken. De
mers bereikt alle
totale inhoud van mijn welgevulde
groepen van Zand*
krantenbak lag al in teil één, en uit
voorts bevolking!!!!
de schuur werden dikke stapels oude
kranten aangevoerd. Het water was
Garage en Taxibedrijf verzadigd
met papier.
DE TOL, telefoon 2332 Om beurten gingen ze nu in een
teil zitten. Een oorverdovend gelach
Gr. Krocht 18
steeg op, want als ze opstonden was
De Goedk. Amsterdammer hun hele lichaam volgeplakt met
sliertjes voddig papier.
•
''
was toen tien uur in de morgen.
„WAARDEBON!" Het
's Middags heb ik ten einde raad
Vacantiepermanent van f 6,' een bus carbolineum en drie kwasten
voor ƒ 3,* tot 30 September. gekocht. Behalve 'het kolenhok waren
MAÏSON MODERN, Zee> ook de straat en zij 'zelf gelijk ge*
dijk 121, A'dam. Tel. 47671 camoufleerde legeronderdelen, vlek*
kig groen.
'Zo kwam de dag om, die het vaste
plan bij mij deed postvatten:
Al vallen de mussen dood van de
daken, morgen ga ik naar het strand,
verzengende hitte en kwallen ten
spijt'.
(Het is ook nooit gbeo5 hè?
NEEL.

gedurende hel weekend, bij fietslochl en vacantie. Maar ook

telefoonnummers
en adressen

voor alledag.

2000 Brandmelding

2403 Commandant Brandweer
3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
2345" Gem. Secretarie
2499 Gem. Geneesheer, Julian'aweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasscrij „Hollandia",
fynstrykcry, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbaehs Drukkerü, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
• „De Opbouw", Toliensstraat 47.
2254 Wünhandel Lefferts, Zeestr. 44

Puzzlerit

voor thuis of tijdens het werk, kortom een gemakkelijk schoentje

(DuolTodllj
Uw charmante
metgezel In
zomer 1953

Verkrijgbaar in diverse moderne
kleuren-combinaties.

Filialen In geheet Nederland.

A.s. 'Zondag organiseert de motor»
club „Zandvoort" een puzzlerit voor
motoren en auto's over een afstand
van 80 km over goed begaanbare
wegen.
B U R G E R L I J K E S TA N D
743 Aug. 1953
Geboren: Stella Christina, dochter
van J. Maessen en 'D. van Meroden;
Adriaan Cornelis, zoon van L. Te»
rol en J. M. E. .Gelaudie; Michaël'
'Bernard'us Johannes, 'zoon van R.
C. 'P. Demmers en M. C. Schelvis;
Francisca iMaria Christina Jacoba,
.dochter van C. A. P. A. M. Ver»
sloot en 'C. 5. Penning; Marianna
Wnhelmina, dochter van B. Ver"
schoor en M. van Duiveriboden.
Ondertrouwd: E. Bos en A. ter
Wisscha; 'B. L. Lefferts en M.-W.
'Langemeijer.

54e' Jaargang no. 64 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Redactie; E. Leef lang
Achterweg l

OINBDA'G 18 AUGUSTUS 1953

ZAMDYOORTSE

Administratie en
' advertenties:.
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Gtiro 523344
Advertentieprijs:
10 cent'per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

CIRCUIT
' 'op ca 500 m na

Opgericht 1900

. -

weer goedgekeurd

BONDS STRANDDAG
bracht verschillende kustbrigades naar Zandvoort

Het zuidelijk strand was j.l. Zater»
De K.N.A.C. heeft vanmorgen in een dagmiddag ter hoogte van de red»
schrijven, medeiondërtekend door dé. dingspost „Ernst Brokmeier" afgezet
K.N.M.V. aan: Touring Zandvoort
medegedeeld dat zij het circuil weer. voor de demonstratie reddend zwem»
heeft goedgekeurd', • met uitzondering men, georganiseerd door de Konink»
• van • het .baansfuk tussen de'Tarzan- lijke Bond tot het 'Redden van Dren»
•bocht en de Hunzerug. Dit wordt op kelingeri. Het 'bestuur van de 'Zand»
ca. • 500 meter geschat. 1
Men vertrouwt dat ook'ook dit deel; voortse'Reddingsbrigade, de ontvan»
van de 'baan' weer spoedig geheel iri' gende vereniging, had voor een goe»
orde is. De aütosprints van de R.A.G.' de organisatie gezorgd, zodat de de»
West Haarlem, 'die oorspronkelijk op^ monstraties een vlot verloop hadden
•30 Augustus 'waren vastgesteld en* en door iedereen konden worden ge»
werden afgelast wegens de toestand;
van de baan, zullen nu ook doorgaan.; volgd. De heer Schuitenmaker zorgde
Deze beslissing werd reeds iets eerder; bij de geluidsinstallatie voor het ge»
genomen.
.
i sproken woord, terwijl de nummers
-.-iHet-begint er op te lijken-dat de; door leden van dé' "brigades werden
episode van moeilijkheden om het;
circuit ten einde loopt. Er schijnt nogi toegelicht.. .Deelgenomen werd door
materiaal aanwezig te zijn om de no» de 'kustbrigades van Bloemendaal,
dige verbeteringen aan te brengen.; 'Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en
In ieder geval zal 'dit seizoen dus; l
nóg een behoorlijke wedstrijd op de; Den Haag.
baan plaats vinden.
.;
Onder de vele genodigden merkten
we o.m. op burgemeester Mr H. M.
VUURWERK
J van Fenema, de raadsleden Linde»
man, Diemer en 'Gosen, alsmede de
niet op 27 maar 26 Augustus; heren
M'. Deutekom, hoofdinspecteur
Huysman, de heer A. A. Cense en de
Het laatste door Touring Zandvoort' heer J. Th. Hugenholtz, alsmede het
te organiseren vuurwerk van dit sei»! volledige .bestuur en de contactcom»
xoen zou worden afgestoken op 271 missie.
Augustus. Deze datum is nu, zo blijkt
De demonstratie ving aan met een
het, veranderd in 26 Augustus.
.; opmars der deelnemende brigades,
'waarna tijdens het Wilhelmus de
IJMUIDER HARMONIE
' vlaggen \yerden gehesen. De voorzit»
'ter van de \22andvoortse Keddings»
blies in Zandvoort
'• .brigade,
de heer J. G. Bisenberger,
'Met ; succes speelde Zaterdagavond sprak een kort welkomstwoord, waar»
j.l. op het Raad'huisplein de IJmuider na nog het woord voerden de -heer
IHarmonif in de serie door Touring P. van der Mije, voorzitter van ~de
'Zandvoort georganiseerde concerten. 'Contactcommissie en de heer J. P.
Het concert werd voorafgegaan door Wey'burg, bondsvoorzitter.
Als eerste nummer werd uitge=
een promenade-door het dorp.
voerd door de Z.'R.B. een redding
met één strandvlet,. vervolgens kreeg
Öpenlüchtfilmavond
men een' eenvoudige redding te zien
Onder aanzienlijke -belangstelling door middel van de z.g. kettinggreep.
werd gisteravond op de hoek van de
v. Lennepweg en .Vondellaan een
open!ucht»filmvoorstelling gegeven.
• -Vertoond?-" werd • -de." Amerikaanse'
film John Doe, waarin verschillende
sociale problemen
in de V.S. tot uit»
drukking : komen. Deze avond. werd
georganiseerd door het N.V.V. .

Amsterdamse kampeerders
gaven Korf bal-les!

Voorts reddingen met behulp van
zwemtuigjes, dé'' reddingsstok en de
haspellijn, terwijl hierna het- gebruik
van de walkie»talkies werd gedemon»
streerd. Vanuit een vlet.op zee werd
contact onderhouden met de red»
dingspost; er volgde een redding van
drie drenkelingen uit een rubberboot,
waarna naar dé post werd geseind
een zuurstofkoffer gereed te houden,
daar twee personen 'bewusteloos was
ren. Toen men • aan de kant kwam
stond reeds alles .gereed om de pa»
tienten te helpen. Het gebruik van
walkie»talkies 'zou voor een brigade
zeker aan te 'bevelen zijn.
Als laatste nummer werd een red»
ding gedemonstreerd met de red»
dingsflotteur, één eigendom van de
Bloemendaalse Reddingsbrigade. Van»
af de duihreep werden met een sein»
bord allerlei gegevens en .opdrachten
naar de bemanning van deze flotteur
overgebracht, die stipt werden opge»
volgd. Ook dit • nummer slaagde ui »
stekend.
Na afloop van de demonstratie
trokken de deelnemers naar „Ons
Huis", waar de' heren Timmermans
en,Van der Mije een critische nabe*
schouwing gaven., ;Nog lange tijd
bleef men tenslotte gezellig 'bijeen.
Een yaardigheidswedstrijd werd door
de Bloemendaalse Reddingsbrigade
gewonnen.
"

1500e „wegloper" verwacht
•";

'

'' .

'Vandaag of morgen wordt door me j.
Dukkers in de ; kinderbewaarplaats
van de 'Rotonde; het 1500e zoekge»
raakte kind van dit seizoen verwacht.
Het ligt in de bedoeling dit feit even
te memoreren. Waarschijnlijk zal de»
ze 1500e een kleine herinnering wor»
den aangebo'den.-;

de
,

„Merkwaardige groei"

Toen mijnheer J. Koning Lzn in de _ Professor van der. Blis raadpleegde
,Het eerste twaalftal van de Zand' •vorige gemeenteraadsvergadering ten zijn reglementen, die hij in de borst»
voortse Korfbal Club heeft 'Zondags aarihore van de tjokvolle publieke zak van z'n khaki=hemd droeg,
morgen aan het..strand van de Am» tribune z'n .bevreemding over de toe» „Juist", zei hij, „art. 82, lid 3, sub a
sterdamse Kampeervereniging een ge» stand van de sportvelden binnen het spreekt van amateurisme „tot het
ducht lesje gekregen!''Met liefst 8=0 circuit had uitgesproken, besloot ik uiterste". Ik zal tot het uiterste
gingen on'ze plaatsgenoten ten onder direct daar es een kijkje te gaan ne»
in een partijtje, dat vooral van de men. Want ik ga altijd van het stand»
zijde der Amsterdammers vlot en punt uit dat je van iets volkomen op
levendig gespeeld -werd. -Maar. de de hoogte moet zijn, voor je er over
Zandyoorters verloren met ere. Want gaat schrijven.
Nou .-mensen, 't is verschrikkelijk.
•het twaalftal van de hoofdstad toe»
• stond voor het merendeel uit speel» Ik 'ben er geweest en 't zal me nog
sters en spelers van ' S.VjK. (Speel» lang heugen. U kunt zich niet iets
tuinver. Kattenburg), welke club uit» ergers voorstellen dan deze drie
komt in de" eerste klasse van de Ned. sportvelden. Intussen doen ze.hun
naam eer aan. 't Is -werkelijke —
Korfbalbond.
Wanneer men gedacht' zou'hebben en niet bepaald lichte sport om
dat de vrij straffe Westenwind en 't die velden te 'betreden. En»
mulle zand, waarop gespeeld moest fin, ik belde een paar da»
worden; 'beletselen \yaren voor een gen later mijnheer Koning
goede korfbalwedstrijd, dan heeft op en vroeg hem of hij er
men zich deerlijk „vergist! 'Het hè» wat voelde mij naar de •
laas weinige-, publiek is getuige ge» sportvelden te . vergezellen.
weést .van een — we zouden haast Twintig seconden lang hoor=
zeggen: brillante Amsterdamse de» de ik niets en toen: „-Nou..
e h . . . . als we een expeditie
monstratie.
Direct na de aanvang was 't al te kunnen uitrusten van een
zien dat de Zandvoortse dames en man of vijf, dan wel, maar
heren een zwaar uurtje tegemoet gin» ik ga niet met z'n tweeën!"
gen.'.'Het. combineren en vooral 'het Hij liet de 'keuze van de
positiespel was bij het twaalftal van mensen aan mij over en ik
de Kampeervereniging .veel beter ver» begon onmiddellijk contac»
zorgd. Daarbij gaf hét aanvalsquartet ten te leggen. Daar gingen
Rottestaart of aardappehaaltje?
telkenmale verbluffende staaltjes van drie dagen mee heen. Maar de
tempowerk. Hoe zeer zij ook hun expeditie was er. Zij bestond : uit
b;ëst\.dèden -r ,en dit hielden .zij ( tot. vier man.>-(De heer Koning ging met gaan.... Waar is dat slangekruid? Ik
hét einde sportief vol -',' de-twaalf dit aantal'accoord, als er inplaats van ga er heen. Denkt u, collega Oleander,
van 'Z.K.C, konden er niet aan te pas 'de vijfde man' een pakezel meeging dat hier met September kan gevoet»
bald worden?"
komen. 'Met rust was de stand reeds voor de bagage en de tenten enz.).
•Het gezelschap, dat op een warme
Dr O'leander schudde z'n hoofd en
3»0. Met. de "regelmaat van een klok
. werd na de- pauze de : score opge» Augustus»morgcn de bebouwde kom trok Blanche met zich voort. „Kom",
voerd. Toch kregen de Zandvoortcrs van Groot»Zandvoort verliet, bestond zei hij' transpirerend, „laten we ver»
nog verschillende goede kansen, die uit: Mijnheer Koning, Prof. L. B. C. der gaan en geen tijd verknoeien met
echter door onzuiver schieten en van der Blis, lid van de commissie nutteloos gebeunhaas en gesnap over
treuzelen verloren gingen. De wed» tot bescherming van het {onvervalste) voetballen, dat slechts onder zeer
strijd stond onder' leiding van de amateurisme in de 'K.'N.V.B., Dr K. hoge temperaturen kan beoefend
heer van Breukelen, die een prettige Oleander, van de Plantenziektekun» worden".
„O", zei ik verheugd, iets belang»
taak-had, omdat — zoals het sport» digedienst uit Wageningen, de ezel
rijks te kunnen gaan zeggen, „dat is
mensen 'betaamt .— een uiterst Blanche en mijn persoontje.
Wij 'waren in betrekkelijk korte tijd wel in orde. 'De weersomstandighe»
vriendschappelijke
verstandhouding
op het veld
eh.'... op het zand ter plaatse.. Toen wij het gebied van den hebben zich aangepast aan de
de velden genaderd waren, wees de wensen van Touring Zandvoort. Het
heerste.
Na afloop sprak de heer^ Vogel» „heer Koning zwijgend naar de dikke wordt met September zeer warm!"
Blanche balkte uitdagend en beet
poel, voorzitter van de ZJK.C., de stammen, die 'bedekt waren met pa»
dames-en heren toe. Hij bedankte de rasitaire windsels, zoals lianen, reuze» sp'eels in het colbertje van Oleander.
aanvoerder van K.V.A., de heer v.d. klimop en muhala (een soort wilde „Schei uit, stom dier!" schold de man
Broek, voor het lesje en sprak de 'Pinksterbloem). 't Was een benau» van Wageningen. „Ik ben je sportge»
hoop. uit dat 'Z.K.C. het volgende wend gezicht. „Waar zijn nu de be» noot niet!" Blanche wendde zich on»
seizoen; nog eens een wedstrijd zou roemde rottestaarten?" vroeg ik fluis» middellijk tot mij. Ik vond dat be=
mogen spelen tegen de Amsterdam» terend. Mijnheer Koning, keek me paald onaangenaam. Intussen waren
wij een eindweegs in het oerwoud
mersj waarbij de uitslag ietwat' gun» verschrikt aan.
„Praat me niet van rottestaarten", doorgedrongen. iMet onze kaprnessen
stiger voor 'Zandyoort zou. uitvallen.
Tenslotte dankte 'hij voor de prettige zei (hij verblekend. „Die dingen groei» baanden wij een pad, dat waarlijk
ontvangst^ die de .IZandvoorters ten en midden in het veld. Ze zijn ge» niet over rozen ging. Giftige gevleu»
..deel was..gevallen aan hun-strand,. meen als slangen en ik heb er ta'bak gelde dieren "gonsden rond onze oren,
van!"
»
voor onze voeten schoten sissende
tijdelijk het Amsterdamse strand. .

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post f 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

financieel worden geholpen. Daartoe
zal in het gehele land een actie wor»
den gevoerd. Waar te Zandvoort
reeds de afgelopen weken een teveel
Onmiddellijk na het bekend worden aan collecten werd gehouden, besloot
van de ernstige natuurramp in Grie» het afdelingsbestuur niet te collecte»
kenland heeft het hoofdbestuur'van ren, doch de gelegenheid open te stel»
'het Ned. Rode Kruis per militair len voor het storten van gelden.
vliegtuig 3000 dekens en voor een
Dit kan geschieden op de rekening
•bedrag van ƒ 20.000,— aan medica» van de afdeling Zandvoort bij de
menten naar de getroffen gebieden Twentse Bank en op postgirorckeninsj
gezonden. .
777 {'Hoofdbestuur Ned. 'Rode Kruis)
Vanzelfsprekend .moet de dakloze onder vermelding „Hulp voor Grie»
bevolking die alles verloren,heeft ook kenland".''

HET RODE KRUIS
helpt Griekenland

„Caravan-cantine" geopend
Vrijdag, 14 Augustus opende burge» plaatsje in zijn hart had. De accomo»
meester Mr 'H. M. van Fenema de datie steeg, maar een tekort aan re»
cantinc op het gemeentelijke caravan» creatieruimte werd nog steeds als een
terrein dat geëxploiteerd wordt door groot gemis gevoeld.
de heer en mevrouw van Breemen.
'Het voornaamste probleem was:
Naast de heer en -mevrouw van „waar moeten de gasten heen, als de
Fenema gaven ook de korpschef de kinderen in bed liggen".
heer H. P. Huysman, de gemeente»
Dit probleem is door de heer van
secretaris de- heer W. M. B. Bosman Breemen op uitstekende wijze opge»
en de directeur van publieke werken, lost. Hij heeft' dit initiatief genomen
de heer 'M. Deutekom, van hun be» met behulp van het gemeentebestuur.
langstelling blijk.
'Mr van Fenema kan ook niet'an»
Het nieuwe gebouw bevat naast ders dan exploitant en echtgenote
een gezellige, van frisse gordijnen van .harte gelukwensen met deze
voorziene, cantine ook een geriefc» nieuwe aanwinst. Hij ziet deze can»
lijke woning -?oor de exploitanten.
tine in het kader van de -Europese
Dit caravankamp 'heeft zich in de gedachte. Mensen uit alle landen
drie jaren dat het bestaat enorm uit» kunnen elkaar hier beter leren ken»
gebreid. Stonden er in 1951 29 wa» nen. W»nneer de volkeren van Euro»
gens, in 1952 werden dit er 51, terwijl pa nader tot elkaar komen, geeft dat
het aantal nu reeds 94 bedraagt.
reden tot blijdschap. Eén kleinigheid
De cantine is gebouwd door de ontbreekt echter nog: een naam voor
firma van Aalderen, bungalow»bbu» het kamp. De burgemeester geeft als
wer te Arnhem, uitvoerder was de suggestie om daarvoor een prijsvraag
.firma Slagveld te Zandvoort.
uit te schrijven onder de gasten. Mr
•Nadat alle belangstellenden in de van Fenema eindigde zijn openings»
cantine, die een feestelijke aanblik rede voor deze nieuwe cantine met
had door diverse mooie bloemstuk» de woorden: „Ik hoop niet dat het
ken, gezeten waren, sprak de heer een succes wordt, ik 'ben er van over»
'E. H. van iBreemen enige woorden tuigd dat het een succes wordt".
van welkom, waarna burgemeester
Hierna voerde het woord de heer
van Fenema de eigenlijke openings» G. J. van der Wcyden, hoofd van de
.rede uitsprak. •
kampeer afd. der A.N.W.B.
De burgemeester gewaagde ervan,
Hij zeide 'het een groot .geluk te
dat dit caravankamp een zeer warm vinden dat aan het hoofd van dit
kamp een leider staat, die in zijn
kamp 'de goede sfeer zal aankwe»
ken die nu eenmaal voor kamperen
onontbeerlijk;.is. 'Kampeerders en ca»
ravanners moeten naast de geschre»
ven kampwèttèn ' ook de ongeschre»
ven wetten eerbiedigen. De heer van
der Weyden gewaagt van de grote
taak die de A.N.W.B. op dit terrein
heeft, daar er maar al te veel kam»
peerders deze wetten met voeten tre»
reptielen tussen het kreupelhout en den. „Wij kunnen dit werk niet vol»
wanneer we niet kunnen bou»
de arme Blanche zat vol met schapc» voeren,
op mensen zoals u en uw echt»
teken. Behalve mille en rottestaarten wen
genote. Wij zijn blij dat u beiden hier
zagen wij verwilderde aardappelen.
leiding hebt".
„Deze' grond is zeker niet moe, deHierna
sprak mevrouw Thea Wurtz
hè?'' vroeg mijnheer Koning met een enige woorden
namens de Nederland»
kwalijke lach, die mij — ondanks de se Caravan Club,
waarna de heer van
grote hitte in het -zinderende bos -Breemen dankte voor
de vriendelijke
deed huiveren. „Gut, g u t . . . . wat is woorden die bij deze opening
tot hem
die man rancuneus!" sputterde Prof. en zijn echtgenote gericht waren,
van der Blis. „Nou", zei mijnheer mede voor de mooie bloemen alv
en
Koning, terwijl hij uitblies op een
omgewaaide mille»stam, „dit zijn ze! cadeaux.
De burgemeester heeft gezegd dat
dit „merkwaardige groei" is en dat
er een rapport van Publieke Werken
komt. 'Maar ik zeg jullie, dat hier
nooit een rapport over uitgebracht FOTO-WEDSTRIJD
kan worden, tenzij de Wereld Voed» Touring Zandvoort
selorganisatie er zich mee bemoeit".
Dr Oleander keek met glinsterende
ogen om zich heen. „Fameus.... zeer 'De fotowedstrijd, die door Touring
fameus!" zei hij, terwijl hij een bol» 'Zandvoort is georganiseerd dit sei=
ogig insect uit z'n schaarse hoofd» zoen, heeft als winnaars opgeleverd
haar viste. „Een exemplaar van de voor de weken 3»9 Juli: hr L. v. d.
A'beomortalisarenze.... een diertje Mije; 10=16 Juli: hr Reitsma; 17»23
dat bij mijn weten slechts voorkomt Juli: hr J. Streng, Haarlem; 24=30
achter 'het. behang van oude heren» Juli: mej. H. Wijnne; 31 Juli=6 Aug.:
hr Mosterd, Baarn; 7»13 Aug.: hr
huizen".
Prof. van der Blis streek zich over BoubergsWilson.
Uit deze winnaars zal door de jury
het klamme voorhoofd. Peinzend zei
hij: „Ik vraag me af, goede lieden, of de „fotograafskampioen" van het bad»
wij niet in schromelijke mate de ama» plaatsseizocn 1953 worden gekozen.
'Voor een diploma van de Zand»
teursbepalingen veronachtzamen".
Blanche begon weer te balken. „Jij voortse Amateur»fotografen Vereni=
behoeft je dat niet aan te trekken ging kwamen in aanmerking: mcj.
braaf ezeltje!" beantwoordde de goed» Wijnne, de heer W'. Rector en E. M.
moedige prof het stompzinnige ge» v. iPetegem, allen Zandvoort -en de
heer J. W'. Balm, Amsterdam.
balk.
Ergens vanuit een verwarde hoop
rommel, vol doornen en stukken rots»
gesteente, klonk de woedende stem Bazar
van mijnheer Koning: „Hcééé
snot ver.... haal me hier uit. O.... Op Donderdag 20, Vrijdag 21 en Za=
o
o
waar blijven jullie nou?!" terdag 22 Augustus wordt in „Ons
Wij zagen het ongelukkige raadslid Gebouw" aan de Brugstraat door de
worstelen met rottestaarten, waaraan Vrouwen'bond van het N.V.V. een
venijnige slangekopjes boosaardig de bazar georganiseerd ten behoeve van
tong uitstaken. Mijnheer Koning was de vernieuwing van het meubilair,
woedend, maar hij bood een prach» enz. Op de sluitavond wordt een ver»
tige aanblik voor wie gevoelig is voor loting georganiseerd, terwijl een rad
natuurlijke en ongerepte schoonheid. van avontuur de gezelligheid zal ver»
„Inderdaad, hier zal naar alle waar» hogen. 'De bazar is 's middags en
schijnlijkheid niet gevoetbald worden 's avonds geopend.
in de 'besloten tijd", zei 'Prof. van der
Blis met een zucht van verlichting.
Hij trok zich verder niets meer van
mijnheer Koning aan. Dr Oleander, ik
en de ezel Blanche trokken de nog Toen een voetganger Zondag de rij:
duister na»mokkende magistraat uit baan van de Grote Krocht wilde over:
de merkwaardige groei.
steken naar de vluchtheuvel nabij de
't 'Zal me benieuwen wat de lui van r.k. kerk, werd hij — doordat hij aar:
Publieke Werken ervan maken. Of» .zelde — aangereden door een vanaf
schoon
ik denk er over: Zand» de Hogeweg komende auto. De aan:
voort kan best een natuurreservaat geredene klaagde over pijn in zijn
-hebben.
rechterbeen. Dr J. van der Meer ver:
BARTJE.
leende de eerste hulp.

.4,

VOLKSWAGEN
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PIANO CONTRA JOKARI
Mijn buren hebben een piano, de bad»
gasten van mijn buren bezitten een
zoon van een jaar of zeventien en de
buren van mijn buren een dochtertje
Julianalaan
295
H
A
A
R
L
E
M
Telef.
11281
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
om en nabij van dezelfde leeftijd, dat
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
haar dag zoekbrengt met het plegen
A thletiekkampioenschappen
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
Tandarts
van het edele Jokarisspel.
K.N.G.V.
Mocht het verband tussen deze drie
Zondag j.l. vonden in Dordrecht de
objecten u nog niet direct helder zijn,
jaarlijkse a thletiekkampioenschappen
Te huur laatste 14 dagen
mij en mijn buurtgenoten is het in
van het K.N.G.V. plaats. Onder de
van 19 tot 31 Aug. Gevraagd
Aug., event. Sept., GEM.
de afgelopen dagen zo duidelijk ge»
voor Amsterdam een
vele deelnemers, bevond zich ook het
ZIT»SLAAP'K. met gebruik
worden, dat we er nog van lopen te
lid van O.S.S. dé heer G. Halderman. Te koop aangeb.: z.g.a.n.
van keuk. Helmersstraat 19.
suizebollen. •
Zelfstandige
Hoewel geen kampioenstitel werd fee» ENG. KINDERWAGEN.
'Het jongmens n.l. sjanst, om het
haald sloeg hij tussen de cracks geen Verl. Haltestraat 79.
DIENSTBODE Gevr. voor Amsterdam in
maar eens populair uit te drukken,
slecht figuur. Zijn resultaten zijn:
op het meiske. Nu kan je dat op ve»
KAN MIJ HELPEN voor dag en nacht, v.g.g.v., klein gezin MEISJE voor d.
lerlei manieren doen, mits je maar
!Hink»stap»sprong no. 2 met 11.87 m. WIE
aan
Kwattasoldaatjes
"
en
in
gezin
v.
3
pers.
Aanmel»
en
n.,
flat
m.
centr,
verw.
weet op te vallen.
'100 m hardlopen no. 3 in 11.6 sec. oude postzegels? E. Flipsc. den: Brederodestraat 49.
Gr.
'Houtstr.
164,
Haarlem
Mevr.
Goudsmit,
tijd.
van
Nou, dit jongmens valt op en niet
200 m hardlopen no. 3 in 24.3 sec. San. O.N.O.," k. 22. Renkum.
Kinsbergenstraat
10.
zuinig ook.
verspringen 110. 4 met 5.91 m.
'Hij speelt van "s morgens vroeg tot
kogelstoten no. 4 met 9.69 m.
's avonds laat op de piano. Zijn re*
pertoire is veelomvattend, van Bach
DUIVENSPORT
tot Lorre koppie=krauw toe.
P.V. „Pleines" hield op Zondag 16
Daarbij huldigt hij het systeem, dat
Aug. een wedvlucht vanaf Maastricht
de ene hand vooral niet moet weten
(187 km), 's Morgens 9.03 gelost, ar»
wat de andere doet, een standpunt
riveerde de eerste vogel om 12.29.
datj'hoe edel ook in andere gevallen,
P. Koper l, 10, 13, 19, 28; H. Lans»
bij pianospelen nu juist net niet zo
dorp 2, 6, 16; 'H. Vleeshouwers 3; IJ.
erg gelukkig is- gekozen.
't «ert 4, 9, 20, 25; M. Buis 5; C. K.
Hij bonkt op de toetsen, alsof hij
Draijer 7, 11, 26, 27; A. Molenaar 8,
dat instrument nog'voor 31 Augustus
21; G Driehuizen 12; C. Visser 14;
ten gronde wil richten.
A. Dorsman 15, 17, 18, 124; J. de
En aangezien de piano voor de
Leeuw 22, 23, 30; J. Schrander 29, 32.
openslaande deuren staat, die met dit
Ook aan een wedvlucht van Par»
mooie weer steeds open staan, be»
kestone werd door enkele leden deels
grijpt u wel, dat we er allemaal, van
genomen. De eerste vogel werd ge»
mee genieten.
toond om 13.19 uur.
Eerst werden we er wild van, we
J. N. Huijer l, 6; 'H. Bartens 2, 8;
beraamden, plannen om een buurtco»
Peters 3; C. Visser 4, 12; A. Dors»
mité op te richten, ter bestrijding van
man 5, 8; 'G. Driehuizen 7; H. Lans»
deze plaag. We gingen ons afvragen,
dorp 10; A. Molenaar 11.
waarom het joch toch in Zandvoort
Logeerde. Wist hij niet dat er een
PUZZLERIT M.C. „ZANDVOORT"
strand bestond en zou het zijn ver»
Aan de puzzlerit van M.C. Zand»
liefdheid niet ten goede komen, als
voort werd Zondagmiddag door 24
hij
zo nou en dan eens een flinke duik
auto's en 41 motoren deelgenomen.
'n
de
woelige baren nam?
Gestart werd voor een afstand van
Maar
men zegt dat je aan alles
80 km bij de Vijverhut.
went. Zelfs aan hangen, als je maar
De uitslag luidde:
tijd van leven hebt.
1. A. Scheffer, M.C.Z., Vauxhall,
Allengs beginnen we met hem
10 str.p.; 2. K. J. Brink, M.C.H., Tri»
mee te voelen.
umph, 22 str.p.; 3. Th. v." d. Poll,
iHeeft hij haar een halve dag niet
'H'lem, Vauxhall, 22 str.p.; 4. V. W.
gezien, dan leven we mee met zijn
'Post, M.C. „Voorburg", Matchless,
Valse Triste. En heeft ze een enkel
23 str.p.; 5. G. Slot, M.C. Haarlem»
keertje tegen hem gelachen, dan jut
mermeer, Jawa, 24 str.p.
belt de hele buurt: ,,'Bokkie, bokkie
bè!'' Staat zijn zaak er slecht voor,
(vrouwen, ook kleine, zijn grillige
Toiletzeep
wezens) 'da'n • neurieën we allemaal
Zaterdagmiddag werd vanaf de Tram»
Badzeep
zachtjes: „Do not forsake me, oh my
straal naar het bureau overgebracht
darling".een in kennelijke staat van dronken^
Toiletzeep
Maar het ergste is,als we hem een
schap aangetroffen 71;}arige Amsten
Rose, Woor, K
half uurtje niet horen. Dan zeggen
dammer.
Bloemenzeep
we tegen elkaar: „Wat zou er toch
«-»
_ ^ Caring„...
met die jongen zijn, hij is toch hoop
kinderzeep
ik niet ziek?"
Toch wordt het niks met die twee,
Vijfjarig kind in het
daarvan zijn we nu langzamerhand
wel doordrongen.
tentenkamp overleden
Terwijl ik dit schrijf, vernielt hij
het voor de zevende maal «dat schone
Vrijdagochtend overleed in het ten»
liedje van Dirk Witte, waarin hij nog
tenkamp van „Helios" de 5 jarige W.
altijd met weemoed denkt aan zijn
van 'Dijk uit Amsterdam, die 'reeds
serste.
gedurende een viertal weken bij een
En zij jokariet maar!
familie logeerde. IHet lijkje werd door
de politie naar het Grote Gasthuis te
GELSKE DE NES.
Haarlem overgebracht, daar de doods»
MELKERU
oorzaak 'niet onmiddellijk kon wor»
den vastgesteld, doch er bestond een
vermoeden, dat het kmd aan een be»
smcttelijke ziekte was overleden. La»
ter bleek dit dyssentrie te zijn ge»
weest.
(ook Bulgaarse)
In het kamp ontstond onder de
tentbewoners enige ongerustheid. Het
Heerlijk, verfrissend en last not least
bestuur van - de kempecrvereniging
gezond
„Helios" nam verscheidene voor»
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
zorgsmaatregelen. De toiletten moch»
ten tussen 11 uur des avonds en 6
dat OSS een nederlaag tegen Turno
uur 's morgens niet worden gebruikt.
zou lijden. Met rust had men een 3=1
Kinderen tot 14 jaar mochten in het
achterstand te pakken, maar geleide=
geheel niet van de toiletten gebruik
. telefoonnummers
lijk werd deze ingehaald. In de laat»
was wederom, een succes
maken. De w.c. werd na ieder ge»
ste minuten werd Turno nog met 8=6
en adressen
bruik ontsmet.
verslagen.
Doordat aanvankelijk geen inlich» De weersomstandigheden waren Zon»
'Turno
maakte
met
IJmond
korte
DW 2 eveneens in de halve finale metten en legde op de derde prijs 3000 Brandmelding
tingen werden verschaft, deden
ideaal voor 't organiseren van 'n terecht.
*
'
2403 Commandant Brandweer
vreemde geruchten de ronde en wer» dag
beslag door een 10=0 overwinning!
„Oefening Staalt
3043, 3044 Politie
den gissingen over verschillende be» handbaltournooi.
Onder
grote
belangstelling
had
na
Halve
finale
dames:
Rapiditas»
trof het in dit opzicht. Niet
smettelijke ziekten gedaan. In de loop Spieren"
lang wachten — op de bal! — de be» 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
met het feit dat twee ploegen OSS 5=2' en 'D'H!B=DW 2 1=0.
van Zaterdagochtend eerst, werd op echter
plaats tussen OSS 2345 Gem. Secretarie
I en II) zonder enig bericht
Finale dames: Rapiditas=DHB 4=1. slissingswedstrijd
veel aandringen van de pers, namens (Actief
en
'Rapiditas.
Ook
dit jaar moesten 2499 Gem. Geneesheer, Juliartaweg la
Drie en twintig ploegen In de strijd om -de; 3e en 4e plaats onze jongens het onderspit
2262 Informatiebureau Vreemdelinde geneeskundige inspectie te Haar» wegbleven.
hebben van des morgens 10 uur tot werden de OSS=dames met 1»0 door Met rust had men namelijk *delven.
genverfceer, Kiosk Raadhulspleln
lem, medegedeeld „dat er geen reden 's
al een
avonds
ver
over
zessen
om
de
prij»
DW
2
verslagen.
Maar
ongetwijfeld
tot ongerustheid aanwezig was".
7»2 achterstand
'De Zandvoortse 2887 Stoomwassery „Hollandia",
zen
gestreden,
meestal
flink
aange»
was
de
vierde
plaats
toch
een
goed
In de loop van Zaterdag heeft men moedigd " door een zeer behoorlijk
tynstrykery, J. H. G. Weenink,
achterhoede greep steeds te laat in,
resultaat voor onze plaatsgenoten.
van gemeentewege de kampeerver» aantal
zodat de Rapiditas voorhoede vrij spel
Pakveldstraat 30 a
supporters,
maar
ook
wel
enigingen nog bijstand verleend in de
leek het er in de tweede 2560 Taxi dag en nacht, ZandvoortseHeren A: DiHB=!Zandvoortm. 0»5; had. Even
vorm van ontsmettingsmateriaal etc. door andere-belangstellenden.
nog op dat OSS zou ophalen,
laan 7
DH'B=OSS 3»19 en O'SS=Zandvoortm. helft
maar de tegenstanders waren snel 2135 Zandvoortse Courant, Gerten—o—
9=3.
IHet
zevental
van
'Zandvoort»
De uitslagen van de voorronden
'hun korte ineenstorting heen en
bachs Drukkerij, Achterweg l
Opmerkelijk was de terughoudend» luiden:
meeuwen boekte een fraaie overwin» over
wisten tenslotte met 13»8 te zege= 2424 Autobedrijven „Rinko"
ning, welke niemand 'had verwacht. vieren.
heid van de autoriteiten, die geen in»
Oranjestraat en Stationsplein
lichtingen verschaften. Ook in het Dames A: DW=Rapiditas 1»1; SDC» In deze poule werden slechts drie
Dg organisatie van deze 50(!) wed» 2975 Joh. Sütsma's leesbibliotheek
tentenkamp kon men geen medede» IHOC 1»0; DVV=SDC 4»1; Rapiditas» wedstrijden gespeeld door het niet strijden
was
'bij
OSS
in
goede
'han=
„De Opbouw", Tollensstraat 47
lingen doen. Er waren voorts belof» HOC 3»0; DW*HOC 1»1 en Rapidi» opkomen van Actief. OSS kwam als den. f
, :
^J.GJB.
2254. Wönhandel Lefferts, Zeestr. 44
ten gedaan geen gegevens te ver» tas»SDC 4»0.-' Rapiditas plaatste zich eerste uit de strijd,» doch van een
dus in de halve finale met 5 punten goede vergelijking kon uiteraard niet
strekken.
Uit een gesprek dat wij met de uit drie wedstrijden.
worden gesproken door het spelen Lichte hersenschudding^
korpschef van politie 'hadden verna» Dames B: SDC 2=Beverwijk 1»4; van l wedstrijd minder.
men wij dat de plaatselijke autoritei» IHOC 2»OSS 0»5; SDC 2=HOC 2 2»0;
Heren B: Rapiditas 2=Beverwijk 'Bij het uitwijken voor een tegenlig»
ten uiteraard -wél hun medewerking Beverwijk=OSS 1*2; SDC 2»OSS 2»! 4=13;
Turno^Beverwijk 6»! en Turno» ger kwam /Zaterdagavond omstreeks
verlenen in een dergelijk geval, maar en BeverwijkxHOC 3»0. Drie ploegen Rapiditas
Monopole
2 12=2. Ook in deze poule half twaalf de bestuurder van een
dat men zich houdt aan de richtlijnen behaalden derhalve 4 punten, maar was een vergelijking
met de winnaars motor met zijn voertuig in aanrijding Dinsdag 18 Aug. 7 en 9.15 uur: film
van de Geneeskundige Inspectie te daar Beverwijk en OSS hetzelfde en van de poules 'C en D door het spe» met een op de 'Grote Krocht gepar»
„'Das Land des Lachelns".
'Haarlem, naar wie de pers ook werd hoogste aantal punten had gemaakt len
van minder wedstrijden niet mo» keerde auto. Vermoedelijk doordat
verwezen. Formeel staan de plaatse» volgde nog een beslissingswedstrijd. gelijk,
de balbeugel achter de bumper 'bleef Woensdag 19 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
maar
Turno
plaatste
zich
door
lijke autoriteiten dus los van een OSS wist met een 1»0 overwinning de fraaie overwinningen in de halve haken. De motorrijder, die een lichte Donderdag 20 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
medische aangelegenheid als deze.
hersenschudding opliep is per ge» V.a. Vrijd. 14 t.m. Donderd. 20 Aug.
uit de bus te komen; ook dit zeven»
Ter voorlichting van het publiek tal plaatste zich derhalve voor de finale.
meentelijke ziekenauto naar zijn wo»
2.30 u.: film „Lied van het Zuiden".
Heren
C:
Stratum
2*HOC
5»12;
echter, bewoners zowel als badgasten, halve finale.
ning te 'Haarlem overgebracht.
OSS
2=IJmond
3=6;
Stratum
2=OSS
2
komt het ons als wenselijk voor dat
De
eigenaar
van
de
motor,
die
op
Andere attracties en
de plaatselijke autoriteiten zélf de Dames C: Oosterpark=Concordia 0»2; 9»4; HOC»IJmond 3»6; Stratum 2» de duo had plaats genomen, liep een
bevoegdheid zouden hebben om zo DIHBsSchelIingwoude 6»0; Ooster» IJmond 3=6 en 'HOiC=O'SS 2 4=2. Het hoofdwonde op. De doktoren van der
nuttigheden
park»DHB
3»4;
Concordia»Schelling»
tweede
zevental
van
OSS
leed
der»
volledig mogelijke inlichtingen te
Meer en van 'Es verleenden de eerste Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
woude
0=2;
Oosterpark»Schellingwou»
halve
drie
nederlagen,
niet
bepaald
verschaffen. Te meer als dit een vol»
hulp. Proces»verbaal werd opgemaakt.
Charles Prouché met zang van
komen geruststellende uitwerking kan de 2»3 en Concordia=DHB 2=1. tDHB een fraai resultaat. ' Gerty Brant. De komende week:
werd
in
de
halve
finale
geplaatst
hebben. Het gaat voor de pers niet
Heren
D:
RapiditassStratum
5*2;
Celia en 'Ramos, danspaar; Fred
om het nieuws, dat in een dergelijk doordat dit zevental de meeste doel» Concordia=DW 12=5; Rapiditas=Con= Toen de bestuurder van een perso»
Roby, sensationele buikspreker;
geval geenszins aantrekkelijk is, doch punten vergaard had.
cordia 7=8; Stratum=DW 9=6; Rapi» nenauto Vrijdagochtend omstreeks 8
Eva May Wong, 'China, jongleert.
om een juiste voorlichting, waarvoor Dames D: D W 2»Rapiditas 2 2»1; ditas=DW 14=6 en 'Stratum=Concor= uur
bezig was zijn voertuig te parket
zij dan op enige medewerking rekent, Oosterpark 2»Stratum 0=1; DW 2= dia 7=3
ren in de Oranjestraat werd dit aan: In Case Blanca, Kerkplein: Maria Za=
in 'het belang van de gemeente — Oosterpark 2 5»0; Rapiditas' 2=Stra»
gereden door een passerende auto.
mora presenteert cabaretprogram=
zelfs inwoners hebben Zondag het tum 1=1; DW 2»Stratum 5=0 en Ra»
IJmond werd in de halve finale Het rechterportier van de aanrijden:
ma met Pola Raymonde, exotische
strand geschuwd — zowel als van piditas 2=Oosterpark 2 3=3. Met 6 heren met 4=2 door Rapiditas ver= de auto werd licht beschadigd. De
karakter danseres; Radiocensemble
het publiek in het algemeen.
punten uit drie wedstrijden kwam slagen en lange tijd leek het er op schade is onderling geregeld.
^
Jo Bos.
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Bij de tentoonstelling
VAN JULIANA TOT JULIANA
te Zandvoort
Zoals men reeds weet is tot 31 Aug.
in Zandvoort de rijdende tentoon*
stelling „Van .luliana tot Juliana" te
zien. Tot die datum staat hij hier n.I.
stil.
iHet is in dit verband wel interes»
sant om eens even een blik te wer*
pen op de historie van het Koninklijk
Huis, Oranje*Nassau. Daarvoor moe*
ten we een vrij grote stap terug doen
in de geschiedenis, want de oudste
deling tussen twee gebroeders uit het
Huis Nassau vond plaats in het jaar
1255. Toen deelden de Graven "Wal*
ram en Otto, zoons van Hendrik II,
Graaf van Nassau, de hen door hun
Vader nagelaten bezittingen, gelegen
aan de Lahn in West Duitsland. Door
deze deling ontstonden twee takken
van het Geslacht Nassau, de "Wül*
ramse en de Ottoonse. Beide takken
bestaan nog heden, de Groothertogin
van Luxemburg stamt af van Wal*
ram, onze Koningin van Otto.
De JVas.sau's in de Nederlanden.
In het begin van -de 15e eeuw huwde
een Graaf van Nassau uit de lijn van
Otto, Engelbert I, met de erfdochter
der Polanens, Johanna, wier bezittin*
gen in de Nederlandse gewesten zeer
uitgebreid waren. Breda was hiervan
het middelpunt, zodat deze tak der
Nassau's sindsdien meestal Nassau*
Breda genoemd wordt.
De leden van dit geslacht verwiers
• ven grote macht in de Nederlanden
en zij bekleedden in de nu volgende
anderhalve eeuw hoge functies aan
de hoven der Bourgondische en
Habsburgse Vorsten.
Toen Engelbert II van Nassau*
Breda kinderloos overleed, werd vol*
gens familieverdrag de oudste zoon
van zijn broeder (Jan V), Hendrik III,
zijn opvolger in de Nederlandse be*
zittingen, terwijl diens jongere broe*
der Willem, in de Duitse landen
bleef.
Hendrik III was in 2e huwelijk-ge*
huwd met Claudia van Chalon, wier
broeder, Philibert, Prins van Oranje
was.' De zoon uït dit huwelijk, René,
•-^geboren -in-3519, erfde van-zijn oom
Philibert het Prinsdom Oranje, in
1530. René was dus de eerste Graaf
van Nassau die Prins van Oranje
werd. Op verzoek van zijn oom noem*
de hij zich in de eerste plaats Cha*
Ion, vandaar dat hij in de geschiede*
nis voortleeft als René van Chalon.
'Hij nam het Wapen van Oranje, de
jachthoorn op in het Nassau*wapen,
terwijl hij de wapenspreuk „Je Main*
tiendrai Chalon" veranderde in „Je
Maintien'drai Nassau".
Na de dood van zijn Vader erfde
René natuurlijk al diens bezittingen
in de Nederlanden. Hij huwde Anna
van Lotheringen. Zij schonk hem een
dochtertje, dat echter slechts enige
weken leefde.
Het testament van René van Chalon.
In de onrustige tijden, waarin René
leefde, was het begrijpelijk, dat hij
een oorlogstestament maakte. Dit
gebeurde in 1544 en kort daarna, 18
Juli 1544, overleed hij tengevolge van
zijn verwondingen bij het beleg van
St. Dizier opgelopen.
In zijn testament bepaalde hij, dat
al zijn bezittingen, bij kinderloos
overlijden zouden komen aan de
oudste zoon van zijn oom, Graaf
Willem van Nassau*Dillenburg. Deze
oudste zoon was de in 1533 geboren
Willem. Hij was de oudste zoon uit
het tweede huwelijk van Graaf Wil*
lem met Juliana van Stolberg, Gra*
vin*Weduwe van Hanau, gesloten in
1531. Keizer Kare'l V, Heer der Ne*
derlanden, gaf zijn toestemming op
voorwaarde, dat de jonge Willem
naar de Nederlanden zou komen om
daar verder zijn opvoeding te vol*
tooien. Daar de Ouders de Hervorm*
de godsdienst waren toegedaan, be*
tekende dit voor de jonge Prins van
Oranje een volkomen verandering
niet alleen van omgeving, maar ook
van geestelijke vorming. Door zijn
rang van Prins van Oranje steeg Wil*
lem ver boven zijn Vader en broeders
uit. Wij weten hoe uit deze jonge
Prins de Vader des Vaderlands
groeide.
De tak NassatisDiez in Friesland.
De tweede zoon van Willem de Rijke
was Jan de Oude. Hij volgde zijn
Vader op in de Duitse bezittingen en
resideerde na de dood van zijn Va*
der, in 1559, op de Dillenburg. Zelf
was hij enige jaren Stadhouder van
Gelderland en verschillende van zijn
_zonen kwamen eveneens naar de Ne*
^derlanden ten einde hun neven, de
Prinsen van Oranje, in de strijd te*
gen Spanje bij te staan. De oudste,
Willem Lodewijk, werd Stadhouder
van Friesland en kreeg zijn aanstel*
ling zelfs nog van zijn Oom, Prins
Willem van Oranje. Zijn broeder
Ernst*Casimir werd zijn opvolger en
van hem stamt ons Koningshuis
rechtstreeks af. Deze tak van Nas*
sausDiez verenigde in 1743 alle bezit*
tingen van de lijn van Otto in één

Voorronden Badplaatstournooi
beëindigd
Bloexnendaal-H.E.D.W.
De laatste wedstrijd in de voorronde
om de Zilveren Watertoren werd
gisteravond in het sportpark ge*
spceld. De belangstelling op deze
koele zomeravond viel tegen. Hieraan
moet direct worden toegevoegd, dat
de ontmoeting tussen Bloemendaal en
iH.E.D.W. inderdaad de slechtste van
de vier was. Van behoorlijk voetbal
was meestal geen sprake. Er werd in
de meeste gevallen zonder enige lijn
heen en weer getrapt. Enkele Bloe*
mendaalspelers traden voorts nogal
uitdagend op, kortom, men zou niet
zeggen dat het een vriendschappelijke
wedstrijd betrof.
De withemdcn liepen hard van
stapel, doch doelpunten bleven uit,
doordat de Amsterdamse achterhoe*
de de aanvallers gemakkelijk baas
bleef. H.E.D.W. wist zich uit de vrij zwakke — greep los te maken,
echter eveneens zonder resultaat.
Eerst in de t\ve,ede helft werd de
wedstrijd iets aantrekkelijker, vooral
toen H.E.D.W. de score had ge*
opend. De Bloemendaalse doelver*
dediger was ver uit zijn doel gelopen,
kon de bal niet meer bemachtigen,
waarna linksbinnen Pront via ver*
schillende vijandelijke benen de bal
in het net deed 'belanden (1*0).
'Dit doelpunt was voor Bloemen*
daal het sein om er nog een schepje
bovenop te gooien. De Amsterdamse
achterhoede liet zich niet van de wijs
brengen en stond nagenoeg geen en*
kei schot op doel toe, zodat Orl.E.D.
W. zich met een 1*0 overwinning
voor de halve finale meldde. Een wed*
strijd om te vergeten!
J.G.B.

Zandv.meeuwen-E.H.S.
De eerste wedstrijd»,van Zandvoort*
meeuwen is spelers en publiek niet
meegevallen. Dinsdagavond had na*
melijk een ontmoeting,plaats met het
pas-n:'ar -dc-.3ei klasse, gepromoveerde
E.iH.3. in de strijd om de Zilveren
Watertoren. 'Van hoogstaand spel
kan echter moeilijk gesproken wor*
den. Dat behoeft men misschien in
een eerste wedstrijd niet te vcrwach*
ten, maar uit de talloze fouten van
de Zandvoortse spelers bleek wel, dat
de training deze zomer weinig is be*
zocht. De achterhoede kan niet bc*
paald „waterdicht"' genoemd worden.
De thuisclub was weliswaar direct
overtuigend sterker, maar de Haar*
lemse verdediging wist lange tijd
goed stand te houden, vooral door 't
vele werk van doelverdediger van
Zijtveld. Eerst na 20 minuten boekte
Zandvoortmeeuwcn succes toen Cas*
tien uit een moeilijke positie met een
hoog schot de bal in de rechterhoek
liet verdwijnen (1*0). Even later ver*
wees dezelfde speler een zeker schij*
nend doelpunt naar illusies door voor
open doel nog hard naast te schieten.
In de tweede helft tapten de Haar*
lemmers uit een heel ander vaatje.

'hand n.I. in die van Prins Willem IV,
de eerste Erfstadhouder van alle Ne*
derlandse Gewesten. De tak Nassau*
Diez was nauw met de Prinsen van
Oranje verbonden, door het huwelijk
van Willem Frederik, Vorst van Nas*
sau*Diez, met Albertina Agnes, doch*
ter van Prins Frederik Hendrik.
De erfenis der Oranje's;
de onmiddellijke afstamming van
ons Koningshuis.
Met Prins Willem III, de Stadhouder*
Koning, stierf de tak van Prins Wil*
lem van Oranje in mannelijke lijn uit.
In zijn testament bepaalde Willem III,
dut zijn universeel erfgenaam zou
zijn zijn neef in Friesland, de jonge
Johan Willem Friso. Zo werd na de
dood van Willem III,. in 1702 te Lpn*
den, de jonge Stadhouder van Fries*
land 'Prins van Oranje. De leden van
dit geslacht noemden zich sindsdien
Prins van Oranje*Nassau. Na tal van
verwikkelingen werd in 1734 dit tes*
tament van Willem III goedgekeurd
door de Koning van 'Pruisen, die als
afstammeling van de oudste dochter
van Frederik*Hendrik, Louisc Hen*
riette, meende ook rechten op de
erfenis der Oranje's te kunnen laten
gelden, waarbij hij zich beriep op het
testament van Prins Frederik Hen*
drik. De zoon van Johan Willem
Friso, de reeds in ander verband ge*
noemde Prins Willem IV, kon dus de
erfenis volledig aanvaarden. Zijn
kleinzoon werd in 1815 de eerste Ko*
n'ing der Nederlanden en nog steeds
regeert over Nederland een lid van
deze tak van Oranje*Nassau uit de
lijn van Otto.
De stamboom toont duidelijk aan,
hoe sinds de middeleeuwen de ban*
den tussen het 'Huis Nassau en de
Nederlanden zeer hecht zijn geweest.

Enige minuten na de hervatting
schoot linksbuitcn Gerrit van der
Ham van verre afstand op doel. Keur
trachtte de hal met één hand te van*
gen, hetgeen echter mislukte, waarna
het leer via de paal in het doel 'hè*
landde (1*1). E.H.S. zette alles op al*
les, waardoor Zandvoortmeeuwcn al*
Ie zeilen moest bijzetten. De achter*
hoede kreeg het hard te verduren,
maar daartegenover stond het ac*
tieve optreden van de voorhoede. Na
een goed opgezette aanval wist Jan
Visser tot ieders verrassing te sco*
ren uit een kopbal. Een doelpunt dat
door de Haarlemse doelverdediger,
wegens het belemmerde uitzicht, niet
te voorkomen was {2*1).
E.'fl.S. gaf de moed niet op en pro*
beerde onophoudelijk de Zandvoort*
se achterhoede te verschalken. Beide
doelen kwamen nog enkele keren in
ernstig gevaar, maar doelpunten bles
ven in het halfduister echter uit. 'Zo*
dat Zandvoortmeeuwen zich met de
povere 2*1 overwinning gelukkig
mocht prijzen.

Kapelaan Blom
nam afscheid
van Zandvoort
Donderdagavond heeft kapelaan Blom
afscheid van zijn parochianen genos
men. Hij werd namelijk dezer dagen
benoemd tof godsdienstleraar aan de
kweekschool voor onderwijzeressen
te Bergen.
Kapelaan Blom was in het gemeen*
televen een zeer geziene figuur. Voor*
al zijn bemoeiingen met het Katholie*
kc jeugdwerk waren intensief. 'Hij
nva» o.m: Aalm&ezerHer van-de R.K.
verkenners en geestelijk adviseur van
de R.K.S.V. „The Zandvoort Boys".
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Het probleem van het
overmatig drankmis:
bruik is wellicht een
aangelegenheid,
die
zich langzaam uit het
centrum van de pu*
blieke belangstelling
heeft verwijderd. Men kan zich of*
vragen: terecht?
Vooral de ouderen weten, dat nog
maar enkele tientallen jaren het mis:
bruik van alcohol een werkelijk be:
ruchl sociaal euvel was, dat een druk
op vele gezinnen legde.
Men herinnert zich uit deze tijd
ook de vele geschriften die dit vraag:
stuk schilderden in zijn zwartste
kleuren. Het aantal tendenz:boeken
dat op dit gebied verscheen was zeer
groot.
Ook de Bond van Geheelonthou:
ders, waaraan verbonden het begrip
van de „Blauwe knoop", had indertijd
een belangrijke stem.
Uit deze sfeer is het probleem van
het drankmisbruik enigszins vecdwe:
nen en zoals gezegd, een centraal
punt in de algemene belangstelling
neemt het niet meer in, op de wij'.e
als vroeger het geval was.
Het zou echter een misvatting zijn
te veronderstellen, dat het probleem
zelf in zijn volle zwaarte niet meer
zou beslaan.
Waanneer men het aantal bekeurin:
gen wegens openbare dronkenschap
of het besturen van een voertuig ,in

kennelijke staal' alleen b.v. voor
Zandvoort na een seizoen eens zou
optellen, dan zou men weten dat het
alcoholmisbruik een nog sleeds ver:
ontrustend chapiter is.
Zonder ook maar principiële ge:
heelonthouders:argumenten te gebrui:
ken, doch gewoon geredeneerd vanuit
een sociaal
verantwoordelijkheids:
besef, kan men dit woord verontru'ü
tend met reden bezigen.
liet regelmatig voorkomen van pro:
casseniverbaal wegens overtredingen
als hierboven genoemd, is uiteraard
in het seizoen, wanneer deze gemeente
,in vol bedrijf is', intensiever. Al ver:
klaart het karakter van een seizoen:
plaats met een groot aantal gelegen:
heden dus veel, men komt in laatste
instantie terecht op het persoonlijk
verantwoordelijkheidsgevoel van de
consument van 'sterke drank.
De eisen die daaraan gesteld wor:
den zijn uiteraard overal hetzelfde.
Dat daar echter niet aan voldaan
wordt in vele gevallen, bewijst het
aantal ongelukken dat door drank:
misbruik, vooral op de weg, wordt
veroorzaakt.
Wat dat betreft is het sociale euvel
van het overmatig gebruik van alco:
hol zeker nog zeer ernstig. Alleen het
heeft zich gedeeltelijk naar een an:
dere sector van het maatschappelijk
leven verschoven, sedert de toe:
nemende mechanisatie van het ver:
keer.

Speurtocht in de avond
naar zoekgeraakt knaapje
Woensdagavond werd bij de politie
aangifte gedaan van vermissing van
een zesjarig jongetje, dat men 's mid*
dags reeds was kwijtgeraakt. Er wer*
den direct nasporingen gedaan, maar
zonder enig resultaat.
Leden van de Zandvoortse Red*
clingsbrigade waren tegen kwart voor
negen opgeroepen om mee te helpen
zoeken. Juist jiadak>„de- eerste .vjijwil*
ligers op pad waren kwam er een te*
lefoontje binnen, dat het jongetje —
slechts in een 'broekje gekleed •— na*

bij het einde van de Boulevard Pau*
lus Loot op een afgang naar 't strand
\vas gevonden. En gelukkig gezond en
wel. 'Het bleek dat het knaapje in d j
duinreep in slaap gevallen was en
wakker was geworden in het donker.
Hij was toen in de richting van het
licht van Paviljoen Zuid gelopen,
waar een ober hem ontdekt had.
Het jongetje was uiteraard hevig
geschrokken van zijn avontuur.
'Hoofdinspecteur 'Huysman dankte
de vele vrijsvilligers, die zo snel ter
plaatse waren, in een korte toespraak.

DE MIDDELEN VAN BESTAAN
in Zandvoort meer dan een eeuw geleden
Hoewel Zandvoort aan zee ligt, wo:
nen er toch tegenwoordig betrekkelijk
weinigen die rechtstreeks van
de zee leven, dat wil zeggen zeelieden
en vissers. De bevolking is in maal:
schappelijk opzicht rijk gevarieerd,
men treft er allerlei ambachten en
beroepen aan, alle standen der maat:
schappij zijn er vertegenwoordigd.
Het is echter nog niet zo lang ge:
leden dat Zandvoorts structuur zeer
eenvoudig, ja zeer eenzijdig was: het
grootste deel der bevolking vond een
karig bestaan in de vangst of in de
verkoop van vis. Zijn opkomst dankt
Zandvoort, zoals bekend is, pas aan
de een goede vijftig jaar geleden be:
{jonnen omzwaai van vissersdorpje
tot badplaats.
In het nu volgende artikel zullen wij
ons 'bexig houden met een onderzoek
naar de beroepen die in Zandvoort
in de eerste helft van de vorige eeuw
werden uitgeoefend, namelijk vanaf
het jaar 1812 tot 1843. (Misschien zijn
er lezers die zich afvragen: waarom
begint dit onderzoek niet één of twee
eeuwen eerder? Het jaar 1812 kozen
wij echter niet willekeurig. Eerst in
genoemd jaar immers begon in deze
noordelijkste departementen van het
grote Franse rijk van Keizer Napo*
leon, ten gevolge van een besluit der
bezetters, de 'Burgerlijke Stand: de
officiële registratie door de overheid
van geboorte*, huwelijks* en over*
lijdensakten, met vermelding o.a. van
beroep, leeftijd, geboorteplaats en
namen der ouders.
Betreffende de tijd vóór 1812 zijn
wij grotendeels aangewezen op de
Kerkelijke doop*, trouw* en begraaf*
registers, bijgehouden door de gecs*
telijke.van de plaats: predikant of
pastoor. Hierin werd uiteraard aan de
'beroepen weinig of géén aandacht
geschonden. En zelfs in die plaatsen
waar óók de werkelijke overheid de
huwelijken registreerde (in de z.g.n.
trouwboeken voor Schepenen), vindt
men bijna nooit de beroepen der hu*

wenden vermeld. De registers van Beroepen.
.vóór 1812 zijn dus grotendeels on*
Wij zijn de beroepen zowel van de
bruikbaar voor ons doel.
bruiden als van de bruidegoms nage*
gaan; 16 van de 192 mannen woon*
6 paren per jaar....
den en hadden hun bedrijf elders. Er
Een systematisch onderzoek naar de blijven dus 176 Zandvoorters over.
maatschappelijke omstandigheden m Zoals te verwachten was wees het be*
een dorp kan dus pas met het jaar roep van de meesten dezer 176 man*
1812 beginnen. Van de Burgerlijke nen op zeevaart en visvangst, n.I.
Standsregisters zijn de huwelijksac* 101 (56 vissers, 24 vislopers, 13 vis*
ten voor ons onderzoek het meest kopers, 6 zeelieden, 2 visdrogers). On*
geschikt: pasgeborenen hebben geen der de 75 anderen bevonden zich 35
beroep en de overledenen behoren arbeiders, die men tegenwoordig lie*
meestal tot een oudere, uitstervende ver ongeschoolden zou noemen, want
generatie. De huwelijksakten daaren* timmerlieden, wagenmakersknechten
tegen verschaffen ons de gewenste en andere vaklieden werden als zo*
gegevens van die groep der bevol* danig in de akten genoemd.
king, die actief aan het leven gaat
Verder troffen wij 28 gevallen aan
deelnemen.
van een burgerberoep (S wagenma*
In de 31 jaren (1812*1843) die wij kers, 6 timmerlieden, 5 broodbakkers,
onderzochten, huwden te 'Zandvoort 4 schoenmakers, 2 kleermakers, 2
in totaal 384 personen of 192 paren, mandemakers, l zeilmaker). Men hou*
dat is gemiddeld 6 paren per jaar. de evenwel in het oog, dat hieronder
Ieder jaar beslaat l registertje. De ook de knechten zijn 'begrepen.
in het Frans gestelde aankondiging
Dan volgen 7 landbouwers, l stal*
aan het begin van de eerste 3 deeltjes meester en l voermansknecht.
herinnert ons aan de Franse bezet*
De* 3 mannen, die thans nog resten,
ting: de laatste aankondiging in het kwamen van elders, hoewel zij in
Frans is van 15 December 1813, die Zandvoort woonden en er hun prac*
van het volgende jaar, getekend 28 tijk uitoefenden: 2 heel* en vroed*
'December 1814, heeft een .Nederland» meesters (1832 en 1842 gehuwd) en
se tekst. Dit is te begrijpen, daar Na* l chirurgijn (1818). Het zijn nog
poleon ondertussen naar Elba was slechts vóórlopers van de tegenwopr*
verbannen. Een andere herinnering diqe medici en in die tijd nauwelijks
aan de Franse tijd is wel het feit dat te 'beschouwen als vertegenwoordi*
in Zandvoort in de twee jaren 1812 gers van de stand der intellectuelen.
en 1813 samen slechts 3 huwelijken
werden gesloten. Talloze jongeman*
Onder de 192 vrouwen vonden wij
nen in geheel West Europa werden er 82 zonder beroep; 83 die werkzaam
onder dwang gelicht en ingelijfd in waren in het visbedrijf (61 visloop*
Napoleon's mannenverslindende mas* sters, 20 visverkoopsters, l visdroog*
sa*legers. Men dcnke slechts aan zijn ster, l vissnijster): 16 naaisters; 7
rampzalige tocht naar Rusland in 1812 dienstmeisjes en slechts 3 die men
en de Volkerenslag bij Leipzig in 1813. „zelfstandig" zou kunnen noemen: l
winkelierster, l tapster en l eigena*
Zandvoortse jongens „doken onder". res, alle drie weduwen.
De tapster (1814) en een kastelij*
Velen die gevaar liepen, in de Franse
legers ingelijfd te worden, doken dus nes (1820) zijn de enige aanduiding
onder. Van de bovengenoemde drie van wat „luxe" onder de 384 huweji*
huwelijken werden er nog 2 gesloten den in 31 jaar.
door weduwnaars van resp. 61 en 34
jaar, dus 'boven de leeftijd der lote* Het is wel overduidelijk, dal vreem;
lingen, zodat er in deze tivee beruch* delingenverkeer honderd jaar geleden
te jaren van onze geschiedenis slechts voor Zandvoort niets betekende.
één jongeman, 22 jaar oud, te Zand*
voort huwde. In 1814, toen ons land
Th. G. A. BOS.
even herademde, huwden hier weer
9 mannen tussen 19 en 28 jaar.
Amsterdam.

NIEUWE SLIJTLAAG
op de Zandvoortselaan
in een nieuw kleed gestoken
'De kleuterschool aan de Brederode»
straat heeft een belangrijke verbetc»
ring ondergaan. Er is, om de woorden
van clc uitvoerder de heer Koning te
gebruiken, een schooltje in een
schooltje gebouwd. En als we ons een
beetje vakkundiger willen uitdrukken,
dan is door het aanbrengen van
spouwmuren een 'betere ventilatie*
mogelijkheid geschapen, waardoor 't
euvel, waarmee dit gebouwtje te
kampen had, n.l. de vocht, op af»
doende wij/e bestreden is.
De indeling van de school is de»
zelfde gebleven, nog steeds twee lo=
kalen aan de linkerkant met rechts
van de gang de toiletten.
Maar van het lokaal aan de achtei»
kant is nagenoeg de gehele achter»
wand uit glas gemaakt, wat naast een
prachtig uitzicht op de duinen ook
veel meer zon en licht oplevert. De
houten vloeren die vergaan waren,
zijn door betonnen vervangen, waar»
op straks een zwart gemarmerde co*
loriet vloer (linoleum tegels) gelegd
zal worden, die aardig zal afsteken
tegen de helder groen beton*emaille
lambrisering.

Vanzelfsprekend is ook het hout»
werk van een fris verf j e voorzien en
het meubilair nieuw opgelakt.
Er is een geheel nieuwe sanitair»in»
richting aangebracht en de kapstok»
jes in de gang zullen worden voor»
zien van decalcomanietjes, die der»
mate op clc fantasie van de kleuters
zullen werken, dat ze precies ont»
houden waar ze hun jasje hebben
neergehangcn.
'Maar ook de buitenkant van de
school is opgeknapt. De voor» en ach»
tcrdeurcn zijn door teakhouten ver»
vangen, naar de hoofdingang loopt
een breed 1 egelpad en het gehele ter*
rein der school wordt omgeven door
een gemetselde afscheiding, een z.g.
ezclrugmuur.
Op Woensdag 2 September zal de
.^Prinses Marijke»school" weer in ge*
b ru ik genomen worden.
Als wij nu nog bedenken, dat in
een der lokalen een houten glij»
'baantje geplaatst zal worden, waar»
van de kleuters naar hartelust naar
beneden kunnen sullen, dan kan het
ons alleen maar spijten, dat wc /o*
veel te vroeg geboren zijn.
Jammer, dat 'het voormalige kerk*
gebouw, dat aan de school grenst,
zo'n armoedige en vervallen aanblik
biedt.

Bij het verschijnen van een
Nederlandse film in Zandvoort
„De Nederlandse film" is eigenlijk
een onwezenlijk begrip, omdat de
Nederlandse film in feite niet bestaat.
Althans niet in de zin waarmee men
de Amerikaanse, Engelse of Franse
film aanduidt.
Zeker, we hebben in Nederland
enkele speelfilms gemaakt. Zij 'heb*
ben zelfs eens soort Nationale faam
genoten. Bleke Bet, De Spooktrein en
vult U maar aan, waren de pogingen
die wij voor de oorlog hebben ge»
daan op cinematografisch gebied. Ver
xijn we er niet mee gekomen. En de»
genen die na de oorlog weer zijn 'bc*
ginnen te denken aan een schuchter
begin van wat dan misschien een Ne*
derlandse filmindustrie zou kunnen
worden, hebben die vooroorlogse re»
putatie op hun weg gevonden die een
onoverkomelijke barrière bleek.
iWij spreken hier uiteraard over de
speelfilm. Want merkwaardigerwijs
hebben wij op een ander gebied van
filmkunst een internationale ver*
maardheid verworven: met ons film»
nieuws en met de unieke documen»
taires die in de loop der jaren in
Holland werden vervaardigd.
Zodra het echter om een speelfilm
ging, kwamen er factoren om de hoek
kijken die op zichzelf reeds een goe*
de borg voor een mislukking vorm»
den. Een scenarioschrijver werd prac*
tisch op al zijn vingers getikt, wan*
neer zijn filmverhaal zich niet in al»
gemene banen 'bewoog. De neiging op
het „typisch Hollandse", compleet
met molens, klompen etc., etc. bin»
nen te halen is altijd verrassend groot
geweest.
En zelfs na de oorlog, toen er een
prijsvraag voor een scenario werd
uitgeschreven, stond er in de voor»
waarden — misschien in andere
woorden — dat het gegeven een Hol»
landse inslag diende te hebben.
'Waarom al deze beperkingen, zo
vraagt men zich at. 'Welnu voor een
belangrijk deel moeten wij ze schui»
ven op onze Hollandse handelsgeest,
die nu juist niet de gunstigste at»

Achtjarig Duits pianistj e
in Zandvoort
In Zandvoort logeert momenteel in
een hotel met zijn ouders een knaap»
je van ruim S jaar, dat enige dagen
geleden met veel belangstelling de
piano in de zaak bekeek. Enige mi»
nuten later speelde hij zonder mu»
ziek een etude van Chopin, welke een
ieder in extase bracht.
Het bleek een muzikaal begaafde
jongen te zijn, die voor werken van
'Chopin, Mozart, Handel, Beethoven,
Bach en 'Saint»Saëns zijn hand niet
omdraait en sommige werken zelfs
uit het „blote hoofd" speelt.
Een jongen met een blonde kuif en
heldere blauwe ogen, die met een
strak gesloten mond ietwat achter de
piano verscholen gaat, maar die reeds
op 5=jarige leeftijd van zijn moeder,
een concertpianiste, les kreeg en
reeds na een half jaar studie „An 'der
schone blaue Donau" volledig en
op onberispelijke wijze ten gehore
wist te brengen.
Deze Duitse knaap, Hans Jurgen
Mattulke, geboren op 27 'December
1944 in Posen, thans woonachtig in
Dusseldorf, kreeg het meeste onder»
richt van zijn moeder, Linda Mat»
tulke*Neubert, doch zal 'binnenkort
van bekende leraren les gaan nemen.
Zijn muzikaal gevoel is uitstekend,
hij bezit tevens fantasie, daar hij kans
zag op een voor hem onbekend the»
ma voort te borduren tot verbazing
van alle aanwezigen.
Er bestaan plannen om hem in het
najaar in Nederland gedurende een
drietal weken te doen 'optreden.

mosfeer schept voor het ontstaan van
een enigszins zuiver kunstwerk. Het
maken van een film is een vrij kost*
bare onderneming. De financiers heb*
ben er dus belang bij'dat iedereen een
dergelijke film mooi vindt. Wanneer
men echter begint om met „iedereen"
rekening te houden, dan bevindt men
zich op een hellend vlak. Wat daar»
van de resultaten zijn, staat dan ook
met grote letters in de historie van
de Nederlandse film geboekstaafd.
'En zo is er dan die nogal schrij»
nende toestand ontstaan in Holland:
wanneer de durf er was om aan zijn
eigen artistieke opvattingen trouw te
blijven, dan was het geld er niet en
wanneer het geld er was, dan moest
er op die leutige Hollandse manier,
waarvoor al onze toneelspelers wcr»
den ingeschakeld, gewerkt worden.
De spelers opzichzelf waren trou»
wens in Nederland altijd een zwak
punt. We hadden natuurlijk wel to=
neelspelers, en zelfs zeer voortreffe»
lijke. We hebben echter geen filmac»
teurs;v zuiver en alleen .doordat hier
-een 'filmtraditie ontbreekt. En dat er
een groot verschil 'bestaat-tussen een
•toneel'speler en een filmacteur, dat de
eisen die aan beiden worden gesteld
volkomen anders zijn, dat is een stel»
regel die wij in Holland nog niet ge»
heel ontdekt hebben. ,

Negentien dagen heeft het in Augus»
tus niet geregend, maar prompt viel
er regen op de dag, dat het wegdek
van de Zandvoortselaan van een
nieuwe slijtlaag moest worden voor»
zien. Donderdagochtend werd de laan
vrijwel afgesloten voor het rijverkeer.
Voor een deel kon het verkeer over
het rijwielpad worden geleid.
Om zes uur, in de vroegte, was men
Donderdagmorgen vanuit Bentveld
met de aanleg van de slijtlaag begon*
nen. Toen men ongeveer 600 meter

was gevorderd, brak de regen los en
moest het werk tijdelijk worden stop»
gezet. Eerst des middags konden de
werkzaamheden worden voortgezet,
die tot het invallen van de avond
duurden. Op dat moment was men
reeds begonnen om het tweede deel
van hel wegdek van de nieuwe slijt»
laag te voorzien.
Donderdagnacht werd het verkeer op
de Zandvoortselaan niet toegelaten.
Vrijdagochtend was men evenmin
erg gelukkig met de weersomstandig»
heden.

Uitslag Ballonwedstrijd .
<•

Touxing Zandvoort

De uitslag van de door Touring Zand»
voort op 4 Augustus gehouden 'Bal*
lonwedstrijd is inmiddels-bekend. De
ballon die het verst kwam legde vrij*
wel 400 km af.
Hieronder volgen de resultaten:
l c prijs: Hans v. d. Mije, Wilhelmina»
weg 8; afstand 395 km; gevonden
door Heini Monnier, Haubstr. 27,
Eckartsborn (Oberhessen), Duits»
land.
2e prijs: Diane Presser, Hulsmanstr.
16; afstand 335 km; gevonden door
Erika en Gerda Dillenbcrger, Nie»
derwallmensch 26 '(St. Goarshau»
scn), Duitsland.
3e en 4e prijs: Corry Leen, v. Speijk»
str. 4 en F. Raat, Marisstr. 48; af»
stand 312 km; gevonden door Wal»
ter \Vege, "Waederstein über Rür»
bach, 'Duitsland.
5e prijs: Kees v. Leeuwen, Tollensstr.
•28; afstand 310 km; gevonden door
Ernst Schumacher, Mündersbach
('Post Selters, Westerwald), Duits»
land.

6e prijs: Frans Heintjes, Stationsstr.
5; afstand 308 km; gevonden door
Richard Link, Hochstrasse 7, Sel»
tcrs, Westerwald, Duitsland.
7e prijs: Elsje v. ^Rossenberg, Konin»
ginneweg 40; afstand 306 km; ge»
vonden door -Werner Lahr, Ste»
bach 22. (Engers a/Rhein), Duits»
land.
8e prijs: Henny Siebijn, Kruisweg 20
huis; afstand 2ÓS km; gevonden
door Joscph Hochhauder, Sóvcn N.
18, Hennef. (Postzeichen 22 A),
Duitsland,
;
9e prijs: Sytsema, Gasthuisstraat 9;
afstand 262 km; gevonden door
Franz Sternberg, Frankfurter Str.
65, Siegburg, Duitsland.
10e prijs: Leonieke Bos, Oranjcstr. 19,
afstand 260 km; gevonden door Jo=
sof Pech, Heide»Franzhauschcn
(Siegburg), Duitsland.
*
De prijzen worden aan de prijswin»
naars toegezonden. In lotaal werden
126 kaartjes teruggestuurd.

Bazar in „Ons Gebouw"
ten bate van het- interieur

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester van Zandvoort zal
op Woensdag 26 Augustus a.s. geen
spreekuur houden.
*
Het Bureau Huisvesting zal op Zater»
dag 22 Augustus a.s. vgesloten zijn
voor het publiek.

Verdrinkingsgeval
van onbekende vrouw
Op het IZandvoortse strand is twee
kilometer ten Zuiden van het cent
trum het lijk van een naar schatting
50»jarige vrouw aangespoeld, gekleed
in ondergoed. Haar overige kleding
werd vijf kilometer ten 'Zuiden van
de badplaats .^tegen de duinreep aan*
getroffen. De' politie stelde een uit»
voerig onderzoek in, maar tot op hè*
den kon het slachtoffer nog niet cje=
identificeerd worden.

Horloges ontvreemd
uit vitrine
In de nacht van Maandag op Dinsdag
werd door de politie geconstateerd,
dat wederom een der -vitrines van de
flatgebouwen aan de Boulevard du
Fauvauge was opengebroken. Bij on»
derzoek bleek dat de inhoud der v'v
trine, welke een aanzienlijke waarde
aan 'horloges vertegenwoordigde, door
(een) onbekende dader(s) was ont»
vreemd. Een uitvoerig onderzoek is
ingesteld.

Tournooi voor
Zaterdagmiddagvoetballers
•Het jaarlijkse Zaterdagmiddagtour»
nooi georganiseerd door „Zandvoort»
meeuwen" om de Gebr. de Graaf*
wisselbeker wordt dit jaar op de Zn»
terdagen 29 Aug. en 5 Sept. gespeeld.
De vier deelnemende elftallen zijn:
Telefonia, Kinheim, V.EAV. en Zand*
voortmeeuwen. Voor de voorronde
op 29 Aug. wordt gespeeld: Telefonia
sV.E.'W. en Zandvoortmeeu\ven»Kin*
heim. Op 5 Sept. komen de winnaars
en de verliezers tegen elkaar.
Vorig jaar werd Telefonia winnaar,
terwijl Zandvoortmeeuwen op de 2e
prijs 'beslag legde.

De bazar mocht zich reeds direct
in een grote belangstelling vcrhcu»
gen, want twee: uur werden de deu»
ren geopend en ruim een half uur Kankexbestrijding
later bewezen.de vele" lege plekken
op _de, tafels en.-aan de wanden- dat in Nederland
er al heel wat werkstukken hun be»
stemming gevondeji hebben.
....29 Aug. collecte in Zandvoort,.
G.H.
Op 31 Augustus gedenken wij de ver*
jaardag van Haar, die 50 jaren lang
als Koningin ons land heeft geregeerd.
Geslaagd
Het „Koningin Wilhelmina 'Fonds"
Voor het practijfc examen Engelse
*
ter bestrijding van de gevreesde ziek*
Handelscorrespondentie
slaagden
aan
Deze week zullen wij in Zandvoort
de International.School de dames E. te, die in ons land zovele slachtoffers
dan de nieuwste naoorlogse film kun»
Kerkman en A. Smits en de heer M. eist, laat omstreeks die datum weer
nen zien, getiteld „Sterren stralen
Wardcnier.
overal". Een film die we, door het
eens iets van zich horen.
feit dat men in Nederland practisch
Eind Augustus, met name de 29e,
geen films maakt, o.i. wel verplicht
Adspixantentournooi
zal ook in Zandvoort de jaarlijkse
zijn te gaan zien en verder om enigs»
zins op de hoogte te blijven van wat
De voetbalvereniging „Zandvoorb collecte voor de kankerbestrijding
er op dit gebied in Nederland mo»
meeuwen" organiseert op Zondag 30 plaatsvinden.
mentcel gebeurt.
Tenslotte blijft de belangstelling
Het „Koningin Wilhelmina Fonds'1
Augustus a.s. zijn jaarlijks adspiran,*
voor het Nationale product bestaan,
tentournooi om de Burg. van Alphen» is als enig orgaan in Nederland de •
alsmede de hoop dat de toekomst
ondanks alles eens zal brengen, waar»
wisselbeker. Aan dit tournooi nemen taak toevertrouwd in het openbaar
op we nu al tientallen jaren wachten.
vier verenigingen deel, die tezamen de nodige fondsen te verzamelen,
Wij persoonlijk hebben deze film
met 12 elftallen in het veld verschij* waardoor een doeltreffende kanker»
nog niet gezien en kunnen er alszo
danig niets over _ schrijven. Een bc»
nen. Hieronder zijn ook vier welpen» bestrijding wordt mogelijk gemaakt.
zoek aan deze film lijkt ons dan ook
elftallen; dit zijn spelers van 10 en Deze fondsen zijn o.m. bestemd voor:
een gerede aanleiding om het stand*
voortdurende belangrijke financiële
11 jaar. De leeftijd van de adspiran»
punt tegenover de Nederlandse film
steun aan het Nederlands Kankerin»
verder te bepalen. Wellicht zijn er Auto contra rijwiel
ten varieert van 12=14 jaar. Er wor» stituut, opdat dit Instituut zijn een»
lichtpunten en zo niet, dan 'blijft dus
trale leidinggevende functie 'bij het
het verlangen bestaan naar een Ne Maandagavond omstreeks half elf den twee poules van 4 elftallen ge» wetenschappelijk
kankeronderzoek
derlands kunstenaar die het in dit verleende een in de 'Bakkerstraat rij» vormd.
kan behouden;
land zal weten klaar te spelen om een dende wielrijder geen voorrang aan
De deelnemende verenigingen zijn:
het treffen van voorzieningen voor
onafhankelijk en oorspronkelijk film een in de 'Kerkstraat naderende auto.
kunstwerk te scheppen. Want dit De wagen werd aan het voortspat» Sport (Amsterdam), Schoten, D.C.O. de Universitaire centra te 'Gronin»
gen, Utrecht, Nijmegen, Leiden en
wordt wel eens hoog tijd.
bord licht beschadigd.
en Zandvoortmeeuwen.
Amsterdam, liet Radiotherapeutisch
Instituut te Rotterdam en de sub»
centra te Middelburg, Eindhoven,
Maastricht, Deventer'en Leeuwarden,
waar door nauwe samenwerking van
verscheidene specialisten de waarbor»
gen zijn geschapen, opdat het onder»
zoek en de behandeling van kankers
patiënten op de meest wetenschappen
lijke grondslagen en met de modern»
ste hulpmiddelen der wetenschap
kunnen geschieden;
de nauwkeurige registratie van alle
kankerpatiënten;
steun voor individuele onderzoo»
kingen.
Dit alles eist jaarlijks zeer grote
bedragen.
Wanneer U 'binnenkort de collecte»
bussen voor het „Koningin Wilhelm!»
na Fonds" hoort rammelen, staat U
dan volkomen reëel tegenover de
ernst van het feit, dat van iedere zes
sterfgevallen in ons land één het ge»
volg is van kanker.
Een intensieve kankerbestrijding
moet als nationale noodzaak door ons
allen in stand worden gehouden.
'Een oud»Chinese wijsheid: „Wij
9/. „Zijn de heren soms verdwaald?' klonk plots
worden rijker naarmate wij meer aan
98. Manuel en Raratsus aarzelden geen minuut.
een vragende stem boven hun hoofd. „Als ik in uw
anderen geven" moge voldoende zijn
Onmiddellijk klommen ze omhoog ' en wachtten op
plaats was, rustte ik vannacht uit in mijn logement,
om in deze niet alleen ons gevoel
een tak op Pluimstaart, die een lantaarn ging halen.
er is nog een kamer vrij' . Een donkere gedaante liet
doch zeker ook onze beurs te laten
'
zidh langs een touw .zakken en bleef voor hen staan.
spreken, opdat wij allen veiliger mo»
„Ik ben Pluimstaart, de eekhoorn en ik kan u mijn
gen leven.
logement recommanderen".
(Nadruk verboden).
Donderdagmiddag 20 Augustus werd
een bazar geopend in „Ons Gebouw".
Deze bazar, die drie dagen zal duren,
is georganiseerd door de Vrouwen*
bond van het N.V.y^met de bedoc*
ling het gebouw van een nieuwe meu»
bilering en stoffering te voorzien.
„Ons Gebouw", dat aL jaren door
het N.V.V, in gebruik is, werd in de
oorlogsjaren totaal leeggeroofd. La»
ter heeft men wel een gedeelte van
de goederen teruggekregen, maar dat
was toch niet toereikend en daarom
is door de dames dit initiatief geno»
men, waartoe velen hun steentje bij»
droegen. En dat er veel symphatie
voor dit doel was, bewijzen wel de
vele mooie en nuttige handwerken die
overal langs de muren en op de ta*
fels zijn tentoongesteld.
- Heel bijzonder is het paar antieke
stenen klompjes, met afbeeldingen
van het oude Zandvoort van voor
50 jaren. Ze zullen wel gauw een
nieuwe eigenaar gevonden hebben.
Verder is er een prachtige pop,
waarvan men de naam en een 'hand»
werk schemerlampje, waarvan men
het aantal steekjes mag raden.
Wat er overblijft wordt Zaterdag»
avond met het Rad van Avontuur
verloot.

De avontuurlijke reis

ZONDAGSDIENST

LAAT NIETS U WEERHOUDEN

Bestelt nu reeds Uw Radiotoestel.
De avonden worden langer.
PHILIPS Radio of Platenspeler brcn»
?en U sfeer en gezelligheid.
Philips Radio v.a. f 98,» of ƒ 1,36 p.w.
Philips Platenspeler in koffer ƒ 99,'
Philips Platenwisselaar vanaf ƒ 165,=:
Alle andere typen leverbaar.
PREDIKBEURTEN
Philips 'Biosol, de zon in uw huis
ƒ 198,= of ƒ 2,50 p.w.
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Stofzuigers div. modellen v.a. ƒ 2,» p.w.
Zondag 23 Augustus
10 uur: Ds C. de Ru.
TELEVISIE: Zaterdagmiddag a.s. 3 u.
Uitzending zwemwedstrijden.
's Avonds geen dienst.
'Komt U eens kijken en luisteren?
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Wij regelen op prettige wijze de
Zondag 23 Augustus
betaling voor U.
10.30 uur: Ds J. M. de Jong van
Reparaties aan alle merken toestellen
Amsterdam.
Erkend Philips service»dealer
Parochie II.II. Agatha, Grote Krocht RA'DIO
TELEVISIE
ELECTRA
Zondag: H.iH. Missen 6.30, 7.30, 8.30
(alle plaatsen vrij).
9.30 Hoogmis; 11.00 (alle plaatsen
Kostverlorenstraat 7 * Telefoon 2534
vrij).
's Avonds 7 uur Lof.
In de weekdagen 7 en 7.45.
's Avonds 7.30 Lof.
Annex Cabaret „EXTASE"
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Dagelijks orkest
Zondag 23 Augustus
CHARLES PROUCHÉ
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
met zang van Gerty Brant
Ned. C/ir. Gemeenschapsbond
Programma volgende week:
Gedurende Augustus geen samen»
CELIA en RAMOS
komst.
Het bij uitstek vermaarde
danspaar
Zondag 23 Aug. 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 298 meter) door Dr. H. H.
FRED ROBY
J. de Lceuwe van het Humanistisch
Sensationele Buikspreker
Verbond. Onderwerp: „De harmonie
terug in Nederland na langdu»
der sferen".
rig optreden in Nouvelle 'Eve
Paris
EVA MAY WONG
China, Jongleert
... .Na geschil....
WIJKZUSTER:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer»
straat 7, telefoon 2720.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op»
geheven.

H.

Hotel BOUWES-

O.S.S. krijgt per l September
nieuwe gymnastiek- en
Licht beschadigd
sportleider
Per l September is op zijn verzoek
ontslag verleend aan de gymnastiek»
en sportleider van O.S.S. de heer
P. Peeman. Met ingang van genocm»
de datum is in dezelfde functie aan»
gesteld, de heer W. H. Linlerman.
Het bestuur van O.S.S. heeft een
verklaring gegeven van de moeilijk»
heden die tussen O.S.S. en de heer
Peeman zijn gerezen. In eerste in»
stantie liepen deze over de vacantie»
regeling, waarover na uitvoerige be»
spreking en correspondentie, overeen»
stemming werd bereikt. De heer Pee»
man heeft, aldus het O.S.S. bestuur,
toen de voorwaarden gesteld dat hij
binnen een maand een huis zou krij»
gen en dat het aantal lesuren met
September zou worden uitgebreid.
Deze voorwaarden waren voor het
bestuur onaanvaardbaar.
De leiderswisseling zal geen wijzi»
ging brengen in de plannen' die' b e»
staan voor het 50=jarig jubileum in
het volgend jaar.

Tentoonstelling van planten
op 10 en 11 September
in Patronaatsgebouw
De plantenverzorgingswedstrijd van
Touring Zandvoort wordt in Septern»
'ber beëindigd. 'De 10e en lle van die
maand zal in het Patronaatsgebouw
de tentoonstelling plaatsvinden van
de door de deelnemende kinderen ver»
zorgde planten. Door een jury zal
dan worden vastgesteld wie zich het
best van de verzorgingstaak heeft ge»
kweten.

Bij het wegrijden uit een op de Grote
Krocht geparkeerde file auto's kwam
een vrachtauto Maandagmiddag in
aanrijding met een juist passerende
personenwagen. Beide voertuigen wer»
den licht beschadigd. Procesverbaal
werd opgemaakt.

Luidruchtige capriolen
boven het strand
Strikt noodzakelijk?
Iets dat wij per se niet prettig vinden
is dat Zandvoort op de oefenroute
van straaljagers schijnt te liggen.
Enerzijds is het begrijpelijk omdat
de kustlijn natuurlijk een -aardig tra*
ject vormt. Zo af en toe een straal»
jager, inclusief dat gierend geluid, zou
desnoods dan ook nog wel als een
onvermijdelijke • consequentie' van -de
'huidige politieke toestanden kunnen
worden beschouwd. Zij het dan met
moeite.
Zo laatst op een middag van deze
week konden we echter getuige zijn
van een reeks capriolen, door velen
in, de omgeving van het strand met
gemengde gevoelens gevolgd, waarbij
het vliegtuig zich met afgezette mo»
toren naar beneden liet vallen om
dan met een oorverdovend gebrul
over het strand te razen op een zeer
geringe hoogte. En dit zo verschil»
lende malen.
Wij persoonlijk geloven best dat er
straaljagerpiloten zijn die «tot aangrij»
pende prestaties in staat zijn. Wij
kunnen het echter maar matig waar»
deren dat dat zo luidruchtig boven
ons hoofd moet worden gedemon»
streerd. En wanneer wij aan het aan»
tal ongelukken, dat er in Nederland
met straaljagers zo in de loop der
tijd gebeurd is, denken, dan kan dit
ons niet bepaald enthousiaster ma»
ken.
Wij krijgen de indruk dat boven
zee, ver uit de kust, toch ruimte ge»
noeg is voor deze oefeningen. Toege»
geven moet natuurlijk worden dat
daar geen publiek aanwezig is om de
manouevres te bekijken. Maar dat
staat er misschien wel geheel buiten.

D
Te huur gevr. per l Sept.
voor onbep. tijd gemeub. of
gest. BENEDEN'WONIN'G,
2 a 3 slaapk., vrije keuken.
Br. met prijs onder no. 6502
bureau 'Zandv. Courant.
WONINGRUIL.
Aangeb. A'dam, omg. Con»
certgeb., Ie etage, bev. 5
kmrs, keuk., douchecel. Tel.
aanw. (Huur ƒ 54,— p. mnd.
Gevr. te Zandvoort kleine
woning of benedenhuis met
tuin. Br. no. 6501 Z.Crt.
Gedipl. ervaren lerares heeft
nog enige uren beschikb. v.
VIOOL» en PIANOLES, ook
aan huis. Tel. 8877 (K 2560),
W. de Zwijgerlaan 41, Sant»
poort.
Flinke jonge WERKSTER
gevr. bij dame alleen, klein
henedenhuis, ééns in de 14
dagen; ƒ 6,— per dag. Br.
no. 6503 bureau Zandv. Crt.
Gevr. te Zandvoort,

net, eerlijk meisje

VOLKSWAGE
Off.

KAMSTEEG's Automobielbedrijf rj.v.
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zceweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

International School
of Languages

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Haltestraat 4 — Zandvoort
Telef. 2217
De inschrijving is geopend
Kennis open/ U
voor de volgende vakken:
de wereld
Machineschrijven
l Cursussen beginnende
Stenografie
j l September 1953
Boekhouden
Middenstandscursus . . .
Engels, Frans, Duits,
Spaans en Nederlands
Cursussen beginnende
(Opleiding Practijkexa;
15 September 1953
mens en Conversatie»
lessen)
Handelsdagschool l beginnende 15 Sep»
j teiinber 1953
(2»jarigc cursus)
Gaarne schrijven wij jedurcnde deze gehele
maand serieuze deelnemers aan onze cursussen
in. — Voor leerlingen beneden 18 jaar verzoeken
wij ouders of voogden zelf te komen inschrijven.

TE KOOP i.g.st.:
4 hekl. stoelen, l waskast
m. zw. marmerblad, opstand
en spiegel.
Hogeweg 57 zwart
Jong echtp. met baby zoekt
2 GEMEUB. of GESTOFF.
KAMERS met vrije keuken
per l Oct. a.s. Ged. de win»
term. of langer. Br. m. prijs*
opgaaf no. 6507 Zandv.Crt.
WERKSTER gevraagd.
Brieven ond. no. 6508 bur.
Zand v. Courant.

van 9*4 u., in gezin van drie
MIDDENSTANDSpers.; was b.h. 'Br. m. opg.
van ver], salaris onder no.
CURSUS
6504 bureau Zandv. Crt.
Aanv. Sept. Inl. en aanm.:
Dame, wed. 62 jaar, vlotte tel. 2480, Nporderstraat 24
of „Ons Huis", Dorpsplein.
verschijning, zou gaarne in
A. Koning
KENNIS KOMEN met dito
Dame, voor gezellige om»
gang, bijv. huiselijk en eens UITNODIGING !
uit te gaan. Brieven onder Op veler vcrxoek nog een»
no. 6505 'bur. Zandv. Crt. maal, beslist voor de laatste
keer

TE K O O P
ENIGE PERCELEN

Dealer

demonstratie

SLAGER GAUS

KERKSTRAAT 14
TELEFOON 2102
Vraagt naar ons uitsluitend eerste klas

VETGEMEST KALFSVLEES
(óók gebraden per 100 gram)
ZATERDAG bij vlees ons bekende lunchpakket:

gr. Pekelvlees en
100 gr. Geld. gek. Worst
60 CENT

van de nieuwste
op 1ste stand, met of zon»
handbreimachine
der centr. verwarming, da»
dclijk te aanvaarden. Hypo»
100 gr. Ontbijtspek .. 38 et
100 gr. Rauwe Ham 75 et
theek op 'bill. voorwaarde
100 gr. Bcrliner . . . . 45 et
op DINSDAG 25 AUG. a.s. 100 gr. Cervelaatworst 55 et
beschikbaar.
65 et
in de kleine zaal van Café 100 gr. Rookvlees
Makelaar W. PAAP
Uitsluitend het allerbeste vlees
„Zomerlust"
Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965
wordt door ONS verkocht!
Kostersiraat 5, Zandvoort.
Echtp. z. kinderen, alhier Aanvang 8 uur.
werkz., zoekt per l Sept. Zeer geschikt voor de huis»
ZONDER EXTRA KOSTEN kunt O
GEM. KA'M'ER, slaapk. en vrouw en ruime mogelijk»
gebruik maken van onze COLLECTIE
keuk. of anderszins, voor de heid tot bijverdienste.
CLICHé'S naar aardige ontwerpen.
komende maanden. Br. ond. Breit alle soorten wollen en
no. 6506 bureau 'Zandv. Crt katoenen garens, angorawol, mohairwol, haakgarens
enz.; 50 x sneller dan met
i
TAPIJTEN - DEKENS jc/e hand.
ii
Zaterdag verkoop fa» *Onbegrensde variatie moge»
brieksrestanten met kl. 'lijkheden, geschikt voor alle
i
foutjes, aan particulieren ivoorkomende kledingstuk»
ii
w.o. Wiltons, Smyrna's ken. Betaling desgewenst in
enz. -ƒ- 79,50, ƒ 85; ƒ 125. overleg.
Wollen dekens (iets vuil)
ƒ 15,50, ƒ 17,50, ƒ 22,90.
Complete
'Bezoekt onze toonkamers
TAPIJTHANDEL
woninginrichting
Laat V het modellenboek eens
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote F. C. Heemeijer & Zn
ZANDVOORTSE COURANT
Markt, Haarlem.
Achterweg l - Telefoon 2135
v. Ostadestr. 7 a. Tel. 3116

„Knittax"

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen, haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:

In Zandvoort laat men wassen bij

Wasserij
Grote Krocht 14

Indonesië: m.s. „Kota Baroe"
.(27 Aug.)
Telefoon 2919
Ned.
N
w.
'Guinea:
m.s.
„Peleus"
Laatste concerten
(naast de Twentse Bank)
(11 Sept.)
van het seizoen
Ned. Antillen: s.s. „Waterman"
(22 Aug.)
Onder zeer grote belangstelling speel»
Suriname: m.s. „Bonaire" (2 Sept.)
de gisteravond wederom/de Tiroler
kapel in de blauwe tent op het Raad»
Unie van 'Z. Afrika en Z.W. Afrika:
huisplein. Het was opnieuw een vlot
m.s. „Jagersfontein" (25 Aug.)
programma dat door het publiek op
Canada: s.s. „Nieuw Amsterdam"
prijs werd gesteld.
(26 Aug.)
Dit was de laatste keer van het sei»
Zd. Amerika: m.s. „Alberto Dodero"
zoen dat de Tirolers de trom roerden
straat 174, Haarlem; l paar witte
(22 Aug.) en m.s. „Alioth" (25 Aug.) Gevonden voorwerpen
in Zandvoort.
gymschoenen met sokken, Burgem.
Brazilië: m.s. „Alioth" (25 Aug.)
Dit seizoen zullen nog twee concer»
Opgave vanaf 13 t.m. 19 Aug. '53
Engelbertsstraat 44; l damesschoen
ten op het Raadhuisplein worden ge»
Australië: s.s. „Stratheden" (22 Aug.) Aanwezig ten burele:
(groen), Strandtent 2»a (Terol); da»
geven. Deze zullen plaatsvinden mor» Vuurwerk
N w. Zeeland: via Engeland (22 Aug.) Kinder portemonnaie; portemonnaie mes schakelarmband, v. Ostadcstraat
genavond door de Postfanfare en
bloedkoralen ketting, Nw. Gracht
en (29 Aug.).
met inh. (bruin); gebloemde ceintuur; 9;
Donderdag a.s. door de Zandvoortse Het laatste vuurwerk van het seizoen
39, iHaarlem; kinderbroche, Marnix»
dat,
zoals
wij
reeds
meldden,
nu
zal
kindersok,
wit;
kindersok,
groen»
Muziekkapel, die de serie muzikale
straat 21; gouden oorknop, wit»rood
worden georganiseerd op Woensdag
grijs; kindersok, grijs; kindersok, wit; steentje,
verrichtingen op 'het plein afsluit.
6, Utrecht; trouw»
26 Augustus, wordt afgestoken voor 50 jaar openbare
kindersok, rood; regenjas (gascape); ring, Gr.Acaciastr.
18; 2 sleutels, Kl.
Hotel Bouwes. De aanvang is bepaald arbeidsbemiddeling
rose kindervest; ball»point; l paar Krocht 2; Kroöht
3 sleutels aan ring, kran*
op negen uur a 'half tien.... zo werd
zwarte voetbalschoenen; lichtbruine ten»kiosk, Kerkstraat;
2 Lipssleutels,
ons van de zijde van Touring Zand» Op 6 December 1902 brachten Burge» damesschoen; zilveren damesschakel» Kruisstraat
22; l duikbril, Burg. En»
voort medegedeeld.
_ meester en "Wethouders van Schie» armband; zilverkettinkjc met beeld» gelbertsstraat
34; l strandschep, BI.
dam het raadsbesluit „tot oprichting jes; 2 sleutels aan ring; l lipssleutel; P.Loot 65; badtas
met badgoed, iMa»
van
eene
arbeidsbeurs"
ter
openbare
l
huissleutel;
7
sleutels
aan
ring;
5
Monopole
risstraat 28; damestas, inh. badgoed,
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
kennis. Drie dagen later werd de sleutels aan ring; l huissleutel, l lo» Da
Costastraat 5; autoped, rood, Am»
Vrijdag 21 Aug. 7 en 9.15 uur: film Maandag 17 Augustus hield boven» eerste openbare arbeidsbeurs in Ne» per; l bal l bal; 2 ballen; kinder»
sterd.
Vac.kolonie, 'Kostverlorenstr.;
„Sterren stralen overal".
derland
geopend
in
het
voormalig
te»
schep;
bal;
pop;
strandschep;
twee
genoemde vereniging haar jaarlijkse
Zaterdag 22 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. algemene vergadering in het Patro» legraafkantoorf m het "bejirsgebouw strandscheppen; l hondje (kinder» autoped, rood, Wilhelminaweg 52;
Ned. Spoorwegen,
Zondag 23 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. naatsgcbou'v. iHet bestuur werd als te Schiedam.
speelgoed); baarkam; poederdoos; 2 wandelwagentje,
alhier; autoped, .Haltestraat 15; da»
Maandag 24 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. volgt gekozen:
„'Uit een heel klein en bescheiden, wieldoppen van auto.
mestas, doublé»sluiting, Haltestr. 20.
Dinsdag, 25 Aug. 7 en 9.15 uur: film Dr C. F. M. Robbers, voorzitter; F. gebrekkig begin is in een halve eeuw
Aanwezig
bij
de
vinder:
„Robin 'Hood".
een
wijdvertakte
bemiddeling
ge»
M. -Brockhus, secretaris; F. M. van
Zij, die door hen verloren vooriver»
Woensdag 26 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. Deursen, penningmeester; N. Schel» groeid, die natuurlijk haar onvolko» Leesbril (dubb. doublé glazen), Ko» pen afhalen bij de vinder, worden
Donderdag 27 Aug. 7 en 9.15 u.: idem. vis, 2e penningmeester; 'A. F. Hcuft, menheden heeft, maar die toch tegen ninginneweg 22; zonnebril, Pol. bur. verzocht hiervan kennis te geven aan
V.a. Vrijdag 21 Aug. t.m. Donderdag commissaris.
haar zware taak in het algemeen Heemstede; fototoestel in etui. Rijn» het bureau van politie, afdeling ge»
27 Aug. 2.30 uur: film „Zie je ze In de elftalcommissie werden geko» voortreffelijk blijkt te zijn ppgewas» straat 2a, Heemstede; portefeuille m. vonden voorwerpen.
vliegen".
zen de heren Helt, van Haaster, v. d. sen", aldus de Minister»President Dr inh., J. Nieuwenhuizenstraat 25 rood Het afhalen c.q. brengen van gevon*
Berg, van Campen en van Deursen, •\V. <Drees in zijn woord vooraf van te Haarlem; portemonnaie (sport) m. den/verloren voorwerpen kan ge»
de publicatie, welke het Rijksarbeids» info., Koningstraat 89; zakcompas,
Andere attracties en
laatstgenoemde als secretaris.
schieden op iedere Maandag;, TFoe/is»
nuttigheden
'De geestelijk adviseur,,Kapelaan J. bureau ter herdenking van bovenver» Burg. Engelbertsstraat 34; herenhoed, dag»
en Zaterdagmiddag van 14.00 tot
meld feit heeft uitgegeven.
Blom,
die
door
zijn
benoeming
te
Ber»
Gr.
'Krocht
13;
gehaakt
kleedje,
Ag»
Dagelijks in. Hotel Bouwes; Orkest gen de vereniging gaat verlaten, werd
Deze geïllustreerde uitgave 'bevat netastraat 1; kindertruitje, v. Speijk» 17.00 uur aan het hoofdbureau van
Charles Prouché met zang van benoemd tot ere»lid.
een beknopte schets van de ontwik» straat 10; kindervest (geel), Dames» politie, Hogeweg 37.
Gerty Brant. De komende 'week:
keling der openbare arbcidsbemidde» toilletten, Rotonde; kindervest (geel),
Celia en Ramos, danspaar; Fred
ling in ons land en een meer uitvoc» Gr. Krocht 25; kindervest (grijs),
Roby, sensationele buikspreker;
Zondag 23 Augustus neemt ons juni» rig overzicht van de huidige taak van Prinsenhofstr. 6; zwembroek (grijs),
Eva May Wong, China, jongleert. orenelftal deel aan het van der Aarts de arbeidsbureau's.
'Bilderdijkstraat 9; zwembroek i(z.g. Wielrennen op het circuit
In Casa Blanca. Kerkplein: Maria Za= touruooi te Heemstede. Zij spelen in
„Vijftig jaar open'bare arbeidsbe» driehoek), Pol. bureau Heemstede;
mora presenteert cabaretprogram» groep E tezamen met Velsen, DE'M middeling" verscheen bij het Staats» zwembroek (rood), Korte Jansstraat Zondag a.s. worden op het Circuit
ma met Pola Raymonde, exotische en Concordia. De wedstrijden vangen drukkerij» en 'Uitgeverij'bedrijf te 3, Haarlem; lederen tabakszak, Gast» wielerwedstrijden gehouden. Er wordt
karakter danseres; Radio*ensemble aan te 14.10 uur. Junioren, veel suc» 'ssGravenhage en is mede verkrijg» huisplein 7; sigarenaansteker plus 50 dan gereden om het kampioenschap
Jo Bos.
ses.
baar bij de boekhandel (prijs ƒ 1,20). cent, Hogeweg 21; tabakszak, Timor» van de wielerclub „De Spartaan".

WEEK-AGENDR

Wassen

Stomen

Verven

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Frjnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H, G. WEENINK

WAARDEBON!"

VACANTIEREGELING 1953
Zandvoortse Melkhandel

Sport
VOETBALVERENIGING

„ZA'NDVOORTMEEUWEN"

A.s. Zondag strijd om de prijzen
in het Badplaalstoitrnooi.
De vier winnaars in de voorronde
van 'het Badplaatstournooi van Zand'
voortmceuwen, t.w. Vclsen, D.C.G.,
Zandvoortmeeuwcn en H.E.D.W. zul*
Icn a.s. Zondag onderling uitmaken
wie dit jaar in het bezit van de Zil»
veren Watertoren zal komen.
Een voorspelling te «even is moei»
lijk, daar alle elftallen goed tegen el»
kaar zijn opgewassen. Zeer waar»
schijnlijk zullen de elftallen van D.C.
G. en 'Zandvoortrneeuwen het wel
tot de winnaarsronde brengen. In
ieder geval is de strijd geheel open
en aan spanning zal het in deze reeks
van wedstrijden zeker niet ontbreken.
Hef programma luidt als volgt:
Demifinale:
'Zandv.meeuwemH.E.DAV. 10.30 u.
Velsen»D.C.G.
12 u.
Finale:
Verliezersronde
2.30 u.
Winnaarsronde
4 "•
Tussenwedstrijd.
Als tussen wedstrijd staat voorts een
interessante ontmoeting op het pro»
gramma, n.l. Zandvoortmeeuwen ve»
teranen tegen Blauw Wit veteranen.
In het elftal van Blauw Wit spelen
diverse spelers mee uit het vroegere
Ie elftal dat zoveel successen oogstte,
o.a. Ferwerda, Westphal, Bergman.
Rous, Smit en andere. Ook het elf»
tal van Zandvoortmeeuwen bestaat
hoofdzakelijk uit Ie elftalspclers van
weleer. De/e wedstrijd die om 1.15 u.
aanvangt vormt ongetwijfeld een aar»
dij; intermezzo op deze tournooidag.

De directeur»generaal van de Land»
bouw heeft met ingang van l Augus»
tus 1953 in het ambtsgebied van en»
kele Rijkstuinbouwconsulenten de na*
volgende wijzigingen aangebracht.
De Rijkstuiriboiiwconsulent te Lis»
se is als ambtsgebied aangewezen het
grondgebied van de gemeenten Kat»
wijk, Valkenburg, Rijnsburg, Noord»
wijk, Noordwijkerhout, Voorhout,
Warmond, Sassenheim, Lisse, iHille»
gom, 'Bennebroek, Heemstede, Zand:
voort, iBloemendaal, 'Haarlem, als»
mede het grondgebied van de Ge=
meente Veïsen, voor zover gelegen
ten Zuiden van het Noordzeekanaal.

BURGERLIJKE STAND
van 14 t.m. 20 Aug. 1953
Geboren; Robertus Johannes, zoon
van H. L. J. van Lent en E. M. Bos;
Janne Christina Maria, dochter van
B. J. Ruckert en O. Maas.
Ondertrouwd: K. Hakhoff en S. iHoo»
gendijk.
Getrouwd: A. iH. Th. Jansen en C.
Blok; P. G. ThÖrig en A. J. Loos;
J. Boschma en A. Th. E. Koomeii;
F. A. van der Aart en H. A. 'Dam»
huis.

Geopend van 6 t/m 12 Sept.

Geopend van 13 t/m 19 Sept.

J. BRAND, Oosterparkstraat 60
'P. KOPER, Swaluëstraat 3
Fa. DE JOO'DE, Stationsstraat 2
L. v. d. MIJE, v. Ostadestraat l a
J. DTSSEUDORP, Koningstraat l

'FA. KRANENBURG, Haltcstraat 56
J. KOL, Koningstraat 75
P. WARMERDAM, Hoge weg 29
Fa. OASTIEN, plelmcrsstraat 11
D. v. d. WERFF, v. Ostadcslraat 22 a

BALATUM en
COCOSLOPERS

Standplaatsen (tot l uur)

Standplaatsen (tot l uur)

PLAN NOORD: Helmcrsstraat,
VondellaansNic. Beelslaan

PLAN NOORD: Vondellaan»Nie.
Bcetslaan (tot 11 uur)
Halte Kostverloi'cnstraatsDe Tol
Stationsplein
( Kostverlorcnstraatsjulianawcg
l
8=10.30 uur
) W'ilhelminawcgsWeimarweg
(
10.30--13 uur
Brederodestraat»'Dr. Gerkestraat
Oosterparkstr. bij Brand 8=11 uur
Fred. 'Hendrikstraat 11=13 uur
Jan Snijerplein»Stationsstraat
Kerkplein

(M

11, uur)

Halte KostverlorcnstraatsDe Tol
Stationsplein
/ KostverlorcnstraatsJulianaweg
)
8:10.30 uur
i Wilhelminawegs-Weimarweg
l
10.30=13 uur
Brederodestraatsür. Gerkestraal
iHogeweg bij „Mariënboscb"

Voor bewoners Zandvoortselaan vanaf Kenneme* Golfclub
wordt gevent met de bel!

De verkoop geschiedt uitsluitend a contant
Voor alle flessen wordt statiegeld berekend.
Tevens wordt meegedeeld dat in noodgevallen (zieken en ouden van
dagen) de melk bezorgd zal worden.
De winkels -/ijn geopend tot 6 uur, Zaterdags tot ~! uur.
Standplaatsen geopend lof l uur, Zaterdag? lot 3 uur.

ZONDAGS GESLOTEN !

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

Haltestraat 27 telefoon 2596
Grote sortering

Foto „Ljon"

Fotostudio Joh. v.d. Meer

Haltestraat 69
Telef. 2778

Ontwikkelen » Afdrukken
Developping * Printing
Developpement » Tirage
Entwicklen = Kopieren

Garage en Taxibedrijf
DE TOL, telefoon 2332
Gr. Krocht 18
De Goedk. Amsterdammer
ADVERTEER! in de
ZANOVOORTSE COURANT

Koopt nu uw D E K E N S
voor de winter

STERREN STRALEN
OVERAL
Johan Kaart, Kitiy Janssen, Peronne Hosang,
Guus Oster, Jan Musch, Aaf Bouber, Herman
Bouber e.v.a. Willy Walden en Piet Muyselaar
(Snip en Snap). Muziek Dolf van der Linden. Or=
kcsten en Koor onder leiding van de Componist.
Zang Bert van Dongen.
Toegang alle leeftijden.
Vanaf DINSDAG 25 AUGUSTUS tot en met
DONDERDAG 27 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
In de traditie van de grote Disneyfilms thans een
nieuwe opwindende attractie. Walt Disney's vol»
ledige speelfilm

Kleur door Technicolor. De romantiek der mid»
clcleeuwen herleeft in de avonturen van De Vi ij»
buiter van Richard Leeuwenhart.
{R.K.O. Radio»film).
Toegang alle leeftijden.
Vanaf VRIJDAG 21 AUGUSTUS tot en met
DONDERDAG 27 AUGUSTUS, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE'S. Bud Abbott en Lou
Costello in de vrolijke film

Zie je ze vliegen
A en C als helpers op een vliegveld met alle ge»
volgen van dien.
Toegang alle leeftijden.

Belangrijke

Woninginrichting

L. Balledux & Zonen

Pracht gestikte» en halfwollen dekens,
Net junioren a=elftal speelt om grote maten en natuurlijk alle andere
de v. d. Aartzbeker.
MANUFACTUREN
Het altijd spannende en voor de
jeugdelftallen zeer leerrijke tournooi Fa A. v.d. Veld-Schuiten
om de v.d. Aart»beker wordt Zon» Kruisstraat 12 - Telef. 2360
dag a.s. gespeeld in het Heemsteedse
spórtpark. Aan dit tournooi, georga»
niseerd door de H.V.B., nemen 29
elftallen deel, verdeeld over 7^groc»
Klein en groot
pen. 'Het juniorenelftal van Zand»
eten
voortmeeuwen is ingedeeld in groep
B en speelt de volgende wedstrijden:
v.d. Werff's brood
Zandvoortmeeuwen=Halfweg 9.50 u.
R,CjH.=iZandvoortmeeuwen 10.30 u.
V.V.B.sZandvoortmeeuwen 11.10 u.
Zandvoortmeeuwen»E.D.O. 12.30 u.
De winnaar van iedere groep, plus
no. 2 van de groep waarin Zandv.m.
THEATER
is ingedeeld (dus 8 elftallen), komen
op Zondag 6 Sept. in de volgende
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550
ronde. De speeltijd van deze wed»
strijden bedfaagt 2 x 15 minuten zon»
Vanaf VRIJDAG 21 AUGUSTUS tot en met
der rust.
MAANDAG 24 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Met belangstelling zien we de re»
sultaten van de jeugdploeg van
Filmex N.V presenteert U de Nederlandse Film
Zandvoortmeeuwen tegemoet.

Wijziging ambtsgebied
Rijkstuinbouwconsulenten

Vacantiepermanent van f 6,»
voor ƒ 3,» tot 30 September.
MAISON MODERN, Zee,
dijk 121, A'dam. Tel. 47671

telefo onnurnmer s
en adressen --.nr.*fM»i

Plaatsbespreken van 11.30=12.30 uur. Telefonisch
onder nr. 2550.

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Juliarraweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Eaadhulspleln
Stoomwasserij „Hollandia",
fijnströ'keri}, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraafc 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Toliensstraat 47.
wynhandel Lefferts, Zeestr. 44

Vanaf Maandag 31 Augustus
één avondvoorstelling, aanvang 8 uur

J

Scheert U electrisch!
PHILIPS SOffEERAPPARATEN
met dubbel schecrhoofd
BRAUNS SHA'VE
'REMMINGTON
ƒ 78,-,

ƒ
ƒ
f
ƒ

39,75
49,75
39,75
90,-

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5=7 - Telefoon 2974

(Z.S.P.V.)
zijn wegen* vacantie

GESLOTEN
van

31 Aug* t/m 5 Sept*
Abonneert U
op de Zandvoortse Courant
WILT U SLAGEN VOOR HET

MiOOENSTANDS-EXAMEN
Volgt dan de opleiding bij
N. J. TH. SCHMIDT Leraar M.O. Boekhouden
Deze zomer slaagden 10 van de 13 cursisten!!
Persoonlijke inlichtingen en aanmelding:
MAANDAGAVOND van 8 tot 9 uur
aan de Julianaschool^ Brederodestraat 15.
Prospectus verkrijgbaar b i j '
Boekhandel F. van Herwijnen, 'Haltestraat 12.

de.
ILIVER'IA
iet is voor een leek moeilijk na te
;aan wat nou eigenlijk de mode in
onze 'binnenhuisjes bepaalt.
'Een tijdje geleden waren de buffet»
en torenhoog. Vooral spiegeltjes
overal en geslepen ruitjes en de meest
onipgisch-e krullen op de meest on»
'ogischc plaatsen.
'De ledikanten stonden op hoge
•>oten.
Boven de schoorsteen hing een hoge
spiegel, hoe hoger hoe mooier.
Vergeet vooral de door elke inbre»
<cr gevreesde bloementafeltjus niet
op hun lange schriele pootjes.
De kamers waren hoog, de deuren
Waren hoog, en iedereen vond het
mooi.
Als je niet meedeed was je ouder»
wets, want dweepten ze een eeuw te»
voren niet met lage zolderingen en
aredc dikke eikenhouten meubels?
Alles was dus hoog.
X'iet alles.' Er was de clivia. En die
moest breeduit staan met zo plat mo»
gelijke bladeren. Vertel me niet dat
die clivia om de bloemen in huis
geduld werd.
Er was eenvoudig in ieder huis een
clivia en die handhaafde zich. Trou»
wens de enige mogelijkheid om v.-ui
baar af te komen /.au zijn, haar in de
vuilnisbak te gooien omdat '/.c een»
voudig niet dood kon.
De clivia was er en bleef er. Ze
werd gelijk afgestoft met het buffet
en de tafel en gelapt gelijk mat eb
ramen. U vraagt zich nu af waar ik
met clie clivia heen wil in verband
met de binnenhuisarchitectuur.
Welnu. Tegenwoordig is alles in
huis laag. En breed. En plat.
Wc kunnen nog ternauwernood met
een zwabber onder ons bed komen.
In het 'bankstel zweven we nog een
paar decimeter boven de grond. Lan»
ge neef 'Kees moet bukken om de k.i»
mer binnen te treden.
Maar de clivia zegt u.
Stil maar, dat is juist wat mi /o
intrigeert. Zij is wedergeTïoren en
prijkt voor ieder raam dat /ich/elt
respecteert.
Alleen zij is nu niet breed en plat,
hetgeen zo goed bij onze meubels zou
passen maar lang en puntig, gelijk do
verfoeid_e bloementafeltjes. Het is de
sansefiria.
Ik ben bang dat we nu met haar
enige generaties opgescheept zullen
zitten. Tot het jaar 2000 denk .ik.
Daarna zal 't wel weer clivia worden.
NEEL.

W A T E R GE TIJDE N
HW LW HW LW
Strand
Aug.
berijdbaar
23- 2.01 9.- 14.30 21.30 6.00»12.30
24 2.46 9.30 15.16 22.- 6.30»13.00
25 3.31 10.30 15.53 23.- 7.3043.30
26 4.12 11.— 16.41 23.30 8.00»14.30
27 4.54 12.— 17.22 0.30 9.00»15.30
28 5.47 12.30 18.03 1.— 10.00»16.00
29 6.21 13.30 18.46 1.30 10.3046.30
Samengesteld door. P. v.d. Mije KCzn

Nederlandse bromfietsbond
opgericht

Bromfietsend Nederland pakt zelf
7\}n vraagstukken aan.
Prominenten uit de bromfietswereld
hebben besloten tot oprichting van
de Nederlandse Bromfietsbond. De
'Bond stelt zich ten doel, de belangen
der bromfietsers in de ruimste zin
des Avoords te behartigen.
ALLE BENODIGDE BOEKEN
Reeds lang werd de behoefte ge»
voor 'bovengenoemde
voeld aan een 'bond, die de in ons
snel groeiende bromfietserij
MIDDENSTANDSCURSUS land
vorm zou kunnen geven en de even»
zijn verkrijgbaar bij
redig toenemende problemen van
binnen uit /ou kunnen aanvatten. Nu
Bock» en Kantoorboekhandel
de lang verbeide, doch weinigen bc»
vredigende bromfietsregeling deze
F. YAN H E R W I J N E N
maand is ingegaan, wordt bij de hon»
'Haltestraat 12 = Telefoon 26S6
derdduizenden bromfietsers het be»
sef steeds sterker, dat zij ernstig in
het nauw zijn geraakt.
De oprichters van de Bromfiets»
bond stellen, dat de jonge, wettelijke
regeling hoofdzakelijk zo teleurstel»
• •• F1 l ^k Leraar M.O,
lend is, doordat bromfietsend Neder»
t J ^^ B H
Beëdigd translateur
land er zelf niet de minste invloed
^** "™ ••"
MARISSTRAAT 50 op heeft kunnen uitoefenen.
De thans opgerichte vierde ver»
Telefoon 3057
van Nederland wil op het
OPLEIDING voor PRACTI.1KEXAMENS keers'bond
ogenblik vóór alles de zo noodzake»
Speciale voorwaarden voor adspirant-emigranten lijke schakel zijn tussen de bromfiets
ser en de overheid, zonder welke de
oplossing van het bromfietsvraagstuk
onmogelijk is gebleken. Middels de
Bromfietsbond kunnen de Nederland»
se bromfietsers loskomen uit hun
passiviteit en de voornaamste rol
gaan spelen in de oplossing der pro»
blemen, waarvan zij het middelpunt
zijn.
Brederodestraat 31
Oe Nederlandse Bromfiets'bond zal
voorts de belangen der bromfietsers
Tn het geheel gerestaureerde gebouw aan de
djenen door geschriften uit te geven
Brederodestraat 31 vangt
en haar leden alle inlichtingen ie
verstrekken en service te verlenen op
toeristisch, technisch, juridisch, ver»
keerstecïmisch en ander gebied. 'De
nieuwe verkeersbond is reeds van
vandaag af in staat om zijn leden
alle volledige service te geven dank
van de Chr. 'Kleuterschool „Prinses Marijke" aan.
zij een voorlopige afspraak met de
Aangifte van leerlingen kan geschieden bij het
K.N.M.'V. Die service is dezelfde,
hoofd: Mevr. A. BOSMA»VEENSTRA, Kerk»
welke de Motorrijdersvereniging haar
dwarspad 7, telefoon 2117.
leden biedt, zoals het verstrekken
van grensdocumenten, het ontwerpen
* KLEINE KLASSEN
van reisroutes, enz.
Bondssecretaris, de heer A. de Ley»
in een ideale omgeving
ster, Sara Burgerhai'tweg 37, Den
'Haag.

A T i f) &d. STAAL

Chr. Kleuterschool
„Prinses Marijke"

2 September a.s.
de nieuwe cursus
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D.C.G. nam ,,Zilveren Watertoren" mee
na zege op Zandvoortmeeuwen
«

Zandvoort meeuwentH.E.D.W.
Zandvoortmeeuwen=H.E.D.W. was de
eerste deini=finale=ontrnoeting in dit
jaarlijkse tournooi, die Zondagmor»
gen ver na het aangekondigde aan»
vangsuur begon. De thuisclub had
in het begin de handen vol om de
aanvallen van de Amsterdammers te
weerstaan en enkele malen kon een
doelpunt nauwelijks worden voorko»
men, mede door het onzekere spel
van de achterhoede. Het wegwerken
was onvoldoende, terwijl het uitschie»
ten van Keur niet bepaald viel te
roemen. Bij een slechte afwerking
kwam de bal via de Zandvoortsc ~~ 1 -om de stand op 0=1 Fe brengen. Enige
minuten later lukte het hem bijna
weer.
Na- een kwartier kwam er bij Zand'
voortmeeuwen eindelijk een opleving.
Plotseling goed samenspel, elkaar be»
grijpen en het benutten van schiet»
kansen. Na een prachtige aanval op
de linkervleugel scoorde Jan Visser
in een verlaten doel (1=1), terwijl en=
kele minuten later een fout van de
Amsterdamse achterhoede werd af»
gestraft door een laag, ver schot van
L. van der Werff, dat tot ieders ver=
wondering een doelpunt werd (2=1).
Kort hierop volgde weer een goed op»
gezette aanval, thans van de rechter»
kant. Na een keurige voorzet van
van 'Loon kon Castien voor het derde
doelpunt zorgen.
Zandvoortmeeuwen „geloofde" het
toen maar weer met alle gevolgen
van dien. De gedachte „buitenspel"
en het wachten op een fluitsignaal,
dat niet kwam, was oorzaak dat H.
E.D.'W. de achterstand kon inlopen
door een schot van Vischschoonma»
ker, waarop 'Keur in het geheel niet
reageerde (3»2).
In de tweede helft was J. Deken bij
Zandvoortmeeuwen door Stokman
vervangen. Door een blessure moest
ook de Amsterdamse doelverdediger
Tanis door van Coevorden vervan»
gen worden. Deze invaller kreeg geen
moeilijk werk te- vedetten, da«i' de
Zandvoortttrs geen enkele keer ge=
vaarlijk waren. Maar de Amsterdam»
mers brachten er eveneens weinig
van terecht, zodat doelpunten verder
uitbleven. Met een matige overwin»
ning-plaatste Zandvoortmeeuwen zich
derhalve in de finale.
De ontmoeting D.C. G. tegen Velsen
werd een flinke overwinning voor D.
C.'G. Eerst met de cijfers 5=2 werd
genoegen genomen.
Vervolgens vond plaats een tussen=
wedstrijd Zandvoortmeeuwen vete»
ranen tegen Blauw Wit veteranen. De
thuisclub bleef met een 5=1 zege de
baas.
In de verliezersronde om de Zilveren
Watertoren kwam H.E.D.W. tegen
Velsen uit. In de eerste helft was
Velsen overtuigend sterker en nam
met 1=0 de leiding. Na de rust wisten
de Amsterdammers met een prach=
tig doelpunt gelijk te komen. Straf»
schoppen moesten dus de beslissing
'brengen. H.E.D.W. scoorde er 2 van
de 5, Velsen echter 3 van de 5, zo=
dat laatstgenoemde club op de 3e
prijs beslag legde.
*

Zandvoorfmeeuwen=D.C.G.
Ruim drie kwartier te laat ving de
finale aan, waarin Zandvoortmeeuwen
kon tonen de sterkste te zijn. Het is
— wat gezien de vorige wedstrijden
te verwachten was — anders uitge»

Ds R. H. Oldeman beroepen
'De 'Kerkeraad" van de Ned. Herv.
Kerk alhier besloot gisterenavond
een beroep uit te brengen op Ds R.
H. Oldeman te Heemstede.
Dit is het vijfde beroep hetwelk in
de vacature, ontstaan door het ver»
trek van Ds E. Saraber, wordt uitge»
bracht.

Burgemeester verzocht om
maatregelen tegen

laagvliegende vliegtuigen
Ondanks de reeds meerdere malen in
de afgelopen jaren geuite protesten
tegen het laagvliegen van vliegtuigen
— waaronder militaire toestellen —
boven Zandvoorts gebied, zijn hier»
over dezer dagen opnieuw ernstige
klachten bij de burgemeester dezer
gemeente, binnengekomen.
'
De burgemeester heeft zich daarom
nogmaals tot de Ministers van Oor»
log en Marine gewend met het drin»
gend verzoek zodanige maatregelen
te willen nemen, dat thans herhaling
in de toekomst uitgesloten zal zijn.

komen, daar men met 4=2 het onder»
spit moest delven.
Beide ploegen wogen in het begin
goed tegen elkaar op, maar technisch
stak D.'C.'G. boven de thuisclub uit.
Ook nu was de achterhoede weer het
zwakste deel, doch ook de midden»
linie was niet sterk te noemen. Na»
dat een buitcnspeldoelpunt van Zand»
voortmeeuwen was geannuleerd na=
men de Amsterdammers het spel in
handen, hetgeen onze achterhoede
duur te staan kwam. Kerkman maak=
te — onnodig in het beruchte gebied
— hands, zodat D.'C.G. gemakkelijk
via een strafschop van Huisjrnans de
Iers meerdere malen met de hand ge»
speeld, gelukkig niet in het straf»
schopgebied! Het samenspel van D.
C. G. leverde mooie aanvallen op en
goede resultaten. Via Keur's been
scoorde linksbinnen Moes het tweede
doelpunt, terwijl Smitz een minuut
later voor no. 3 zorgde.
In de tweede helft waren de eerste
tien minuten weer voor de gasten,
doch toen Steef Water als linksbuiten
voor een keurig tegenpunt
had gezorgd werden de rollen ""*b:
clraaid. Er was spanning, maar w
mooi voetbal, en in het enigszins
sensationele verloop kreeg de thuis»
club (ook wegens hands) een straf»
schop te nemen. Bud Water had
hiermede geen moeite (2»3) en even
leek het er op, dat de thuisclub de
achterstand zou wegwerken. D.'C.G.
zag het gevaar spoedig in en lang»
zaam maar zeker werd Zandvoortm.
weer teruggedrongen. Na een span=
nende aanval lukte het de Amster=
dammers aan alle twijfel een einde
te maken (2=4), hoewel Jan Visser
voor open doel nog een prachtige
kans te niet deed door juist naast het
doel te schieten. Het einde kwam zp=
doende met een 4»2 nederlaag, die
zeker verdiend was. In deze wedstrijd
viel in het bijzonder Swildens op, die
menigmaal op keurige wijze erger
wist te voorkomen.
J.G.B.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

W. van Veen in 2.13 en 5. K. Bazuin.
C»Wasse (10 ronden, 42 km): 1. W.
van der Berg in 1.18; 2. L. van Es
(zelfde tijd); 3. R. v. d. Berg; 4. P.
Ruim zestig wielrenners van de 'Haag= Jansen;
5. M. Spruit; 6. P. Schild; 7.
se wielervereniging „De Spartaan" L. Gommers
en 8. F. v. d. Berg.
heb'ben (Zondagmiddag op het circuit
gereden om het wegkampioenschap
1953. iHet viel niet mede, want er,
woei een straffe wind die het fietsen
niet aanlokkelijk maakte. Het was Nieuwe Kapelaan
derhalve begrijpelijk, dat slechts 21 Door het vertrek van kapelaan Blom
renners hun voorgeschreven aantal
kilometers wisteix uit te rijden. De naar Bergen werd te 'Zandvoort als
belangstelling voor deze wedstrijden nieuwe kapelaan benoemd de heer
was vrij miniem en van enthousiaste J. F. Steeman, voordien kapelaan te
supporters kon men niet bepaald De Kwakel.
spreken. In de C»klasse werd de
strijd in de sprint uitgevochten door
W. v. -d. Berg en L. van Es, maar in
de B=klasse zorgde J. v. d. Berg voor
een fraaie overwinning door C. van
Leeuwen een volle minuut achter zich
te laten.
In de A=klasse( reed vooral win=
de kleine Jolanda 'Clappers zich
naar de Vos een uitstekende wed= Ais
later nog iets van haar bezoek aan de
strijd, hoewel 'Kettenis gedurende Rotonde herinnert, zal ze er wel een
lange tijd een ernstig candidaat voor heel bijzondere indruk van overge*
de gele trui was. De Vos wist thans houden hebben.
Ze is drie en een half jaar oud,
met 16 sec. voorsprong op A. v. d.
in Amsterdam en was op
Putten op dit kledingstuk beslag te woont
Woensdag 18 Augustus, de laatste
leggen. De uitslagen luiden:
mooie dag dus, die we tot nu toe
met haar familie voor een
Asklasse (25, ronden, 105 km): 1. hadden,
dagje naar het 'Zandvoortse strand
H. de Vos in '2.52:30; 2. A. v. d. Put= getogen, waar ze om half vijf zoek=
ten in 2.5246; 3. C. Mooiman in raakte en prompt naar de Kinderka=
2.54.40; 4. M. Kettenis in 2.56.01; 5. mer werd gebracht.
Daar zat mej. N. Dukkers al met
B. 'Ouwehand in 2.57.30; 6. L. ten
op haar te wachten, want ze
Dam (op l rondcX; 7. Th. Strik (op smart
was in de drie jaar, dat deze post be=
l ronde) en 8. J. Taks (idem).
staat, de 1500ste zoekgeraakte.
was voor het bezoek van de»
BMasse (20 ronden, 84 km): 1. J. ze Alles
kleine ere=gast in gereedheid ge=
v. d. Berg in 2.11; 2. C. van Leeuwen bracht. Er was een grote kaart met
in 2.1'2; 3. A. Krijgsman in 2.12.20; 4. het getal 1500 erop geschilderd, er
was een groen Tiroler hoedje en een
hele grote zuurstok, de grootste die
er in Zandvoort te krijgen was.
Voor het geval dat er nog meer
Auto ontvreemd
„alleen op de wereld" waren op het»
In de nacht van 22 op 23 Augustus zelfde moment, waren er nog enige
werd vanaf de Marisstraat een aldaar zuurstokken van kleiner formaat in*
geparkeerde auto ontvreemd. Maan» gekocht.
Jolanda liet zich rustigjes optuigen,
dag is de wagen onbeheerd in Haar»
lem teruggevonden. Het .betreft hier de kaart werd op haar buikje gehan»
dus waarschijnlijk een geval van gen, maar toen de feesthoed op 'haar
bolletje werd geplant voelde ze er
„joy=riding".
«

WIELERWEDSTRIJDEEN
op Circuit

De Vijfiiezihcmderdsie

van Zandvoorts Wederopbouw
Soberheid van stijl.
De heer Weber heeft volkomen ge»
lijk gehad: Er zijn hier te weinig
toiletten. Toen dit raadslid in de vp=
rige - gemeenteraadsvergadering zijn
verontrusting uitsprak over deze
leemte in de wederopbouw van onze
plaats, beloofde de burgemeester
„zijn oor te luisteren te leggen",
maar — zo zeide hij — nimmer had
hij rapporten over deze kwestie ont»
vangen. Het gevolg was een lawine
van rapporten van diverse instanties
en ook particulieren, die de noodzaak
van een of meer toiletten onder de
aandacht van het gemeentebestuur
brachten.
De burgemeester moet er wanhopig
van geworden zijn, want hij was nu
verplicht zijn oog te kijken te leggen
en al die documenten te lezen en te
bestuderen. Er waren rapporten van
de Directeur van Publieke "Werken,
van de Vuurwerk=commissie van de
Stichting Touring Zandvoort, de
Schoonheidscommissie, de Vrouwen
Contactcommissie, het Psychotech»
nisch Laboratorium te Utrecht, van
de Vakgroep 'Uitbeners van het Sla=
gers kleinbedrijf, de Middenstands=
organisaties, de Korpschef, de Ned.
Vereniging tot bevordering der folk=
lore, Generaal Hasselman, het Mi»
nisterie _van Verkeer en Waterstaat,
de Planologische Dienst, enz. enz.
Toen het acute element dus in het
geding kwam — want het College kon
nu niet meer doof blijven, nadat de
voorzitter zijn oor te luisteren had
gelegd — werd er rap een leuk ge»
bouwtje gesticht op een bekend plein.
(Nee, niet het iGasthuisplein).
Bij de min of meer feestelijke ppe»
ning, c.q. onthulling van de aanwinst,
had een merkwaardige plechtigheid
plaats, die uitgroeide tot een één»
acter, een gemeente=écn»acter, die
door de belanghelfbenden op sufolie»
me wijze werd gespeeld. Ik moet er
U van laten horen:
BURGEMEESTER (staat in zijn
karakteristieke houding voor het
toilet. Hij spreekt de menigte toe):
„Dames en heren! Men zegt wel eens:
„Waar een wil is, daar is een weg".
Dit" gebouwtje is ontstaan uit de een»
parige wil van schier-alle lagen der
Zandvoortse bevolking. Duizenden
hebben er om gesmeekt. Zonder over»
drijving mag gezegd worden: 'De nood
was hoog gestegen! Ik verheug mij
uitermate over de totstandkoming

Uitslag
Badplaats-Fotowedstrijd
De einduitslag van de badplaats»foto»
wedstrijd is als volgt:
Foto van het seizoen en Ie prijs:
J. Streng, Archipelstr. 37, Haarlem.
2e prijs: L. v. d. Mije Jr, v. Ostade»
straat la, Zandvoort,
die respectievelijk ƒ 25,— en ƒ 10,—
ontvangen.
•Gezien de kleine hoeveelheid - in»
gezonden foto's die een redelijk peil
bereikten, zal op advies van de jury,
bestaande uit leden van de Amateur
Fotografen Vereniging Zandvoort,
geen tentoonstelling worden gehou»
den, zoals oorspronkelijk in de be»
doeling lag.

van dit delicate brokje architectuur,
dat zonder meer een parel aan de
kroon van de plaatselijke bouwnijver»
heid kan worden genoemd. Ik ben
weliswaar een leek op het gebied van
de bouwtechniek, maar ik heb oog
voor echtheid en valsheid. De sober»
heid van stijl, die bij het bouwen van
dit toiletje betracht is, getuigt van
een voortreffelijke gezindheid jegens
de gemeentekas. Ik ben er van over»

Karakteristieke houding.
tuigd dat de wederopbouw van Zand=
voort — de zwaarst getroffen bad»
plaats van Nederland — door de aan»
wezigheid van dit toiletje ongehoord
zal worden gestimuleerd.1'
•Hr TATES: „'Ha, die burgemees»
ter....! Dat laatste heeft u al es ge»
zegd van het casino!"
BURGEMEESTER: „Dat is zeer
wel mogelijk, mijnheer Tates, maar
een goed toilet sluit een casino niet
uit en een casino staat een toiletje
niet in de weg. Overigens verzoek ik
u mij niet in de rede te vallen."
Hr TATES: „'t Is wat moois!"
BURGEMEESTER: „Mooi of niet

mooi.... ik "ben niet van plan 'de
opening van dit gebouw door u in de
war te laten sturen."
EEN KLEIN JOCHIE (half hui»
lend): „Mijnheer
mag ik effe?!"
BURGEMEESTER (ondanks zich»
zelf, aarzelend lachend): „Ik geloof,
dames en heren, d_at we hier een of»
ficieuze en voortijdige opening krij»
gen..! Je moet even wachten, ventje
....ga maar naar je. moeder!"
HET JOCHIE (stoot onverstaan»
bare klanken uit).
VROUW UIT 'HET PUBLIEK:
„Hè toe
laat 't schaap nou!" (Nog
meer stemmen op de achtergrond).
Hr TATES (jolig lachend): „U ziet
't, burgemeester, ik ben niet de enige,
die U in de rede valt!"
(iHET JOOHIE dreint luid).
BURGEMEESTER (met stemver»
heffing): „Ik ga door! De diligentie
van het 'College in onze gemeente
mag hier wel even aangestipt wor»
d e n . . . . Ja, dames en heren, wij heb»
ben in alle opzichten de noden van
de bevolking 'begrepen.... En boven»
dien.... ik zie dit toilet in het ka=
der van de 'Europese gedachte. Men=
sen uit verschillende landen kunnen
elkaar hier in dit gebouwtje beter
leren kennen e n . . . . begrijpen."
•Hr GORTZA'K: „'t Is weer niks!
Jan=met=de»pet komt er weer niet aan
te pas. Een toilet met een Europese
gedachte lust ik niet en het ding is
veel te luxueus met die Amerikaanse
tegels!" (STEMMEN: „Houd je kop
man, laat de 'burgemeester spreken!")
BURGEMEESTER (uiterlijk be»
heerst, maar innerlijk woedend):
„Mijnheer.... eh.... Gortzak, 'hè,
als ik me niet vergis.... Ja, ik zie u
nu: ....Gortzak.... Mijnheer Gort»
zak, ik heb altijd waardering gehad
voor de wijze, waarop Uw partijge»
noot in de oude gemeenteraad zijn
ideeën naar voren bracht. De vox
populi heeft hem helaas naar huis ge»
zonden. Dat betreur ik. Maar Uw
toon is onaanvaardbaar. Ik kan uw
houding dan ook moeilijk accepteren
als juist. 'Wij gaan verder, dames en
heren...."
EEN ZANDVOORTER: „Kan ik
het spul pachten, "burgemeester?!"
BURGEMEESTER: „Misschien wil

even aan en zei met een verheugd
lachje: „Ik ben jarig".
'Verder is ze direct begonnen met
aan haar zuurstok te sabbelen, een
werkje dat zo haar gehele aandacht
in beslag nam, dat de omgeving haar
verder koud liet.
Toen een nichtje haar even later
kwam halen, mocht ze zo uitgedost
mee en werd met grote hilariteit in
de schoot der familie terug gebracht.
Er "bestaat een beste kans, dat Jo»
landa, als ze volgend jaar weer het
Zandvoortse strand bezoekt, onmid»
dellijk begint met zoek te raken.
Hoezeer de zomer na de negentien»
de met ons schijnt te hebben afgere»
kend, bewijst wel het feit, dat er na
Jolanda nog slechts vier kinderen op
de post xijn gebracht.
G.H.

Bazar Vrouwenbond N.V.V.
De bazar die door de Vrouwenbond
van het N.V.V. in de afgelopen week
is gehouden, in „Ons Gebouw" aan
de Brugstraat, is een volledig succes
geworden, daar het bedrag der in=
komsten nog,aanmerkelijk hoger ligt,
dan men beraamd had.
Een grote voldoening dus, voor de»
genen, die hun tijd en arbeid aan het
organiseren van deze bazar gegeven
hebben.

de wethouder van openbare werken
hierop antwoorden., of., eh.. nee,
ik zal 't zelf wol doen. Kijk eens,
goeie man, dit is geen gelegenheid
waarvan men tegen betaling gebruik
maakt. Ik heb uiteraard bewondering
voor uw economisch inzicht.... zo»
als u weet, houd ik van handige jon»
gens, maar hier is niets voor u te zoe»
ken." (Met stemverheffing): „Deze
inrichting is in zekere zin geboren
uit de noden van de ingezetenen....
ik ben van mening dat die noden niet
geëxploiteerd behoren te worden!"
(MEN APPLAUDISEERT).
HET JOCHIE (schreeuwend): „Toe
nou t"
(MENSEN beginnen onrustig te
worden. Men roept dat de jongen
toch werkelijk moet, dat 't zo niet
kan blijven en dat er iets moet ge»
beuren).
HET JOCHIE baant zich een weg
tussen de benen van het publiek door,
naar het toilet, maar een stevige
AGENT verspert hem de weg met
een gemoedelijk: „Ho, jongeman....
straks
eerst de genodigden
"
HET JOOHIE gebruikt daarna een
boom. Iedereen is opgelucht, het kind
natuurlijk 't meest.
EEN BADGAST: „Hoeven wij er
dus ook niet te betalen?"
BURGEMEESTER: „Zeer zeker
niet! U zult er een graag qeziene
klant zijn. Dit huisje symboliseert
niet slechts de wederopbouw van
Zandvoort, doch tevens de gastvrij»
heid van onze gemeente!"
'Hr WEBER: „Ligt het niet in de
bedoeling bij dit toilet in de naaste
toekomst een restaurant te bouwen?
Een restaurant met tapsvergunning?"
BURGEMEESTER: „Nou., mijn»
heer Weber, ik geloof niet dat deze
bedoeling in het 'brein van de ont»
werpers opgekomen is. Trouwens....
dit deel van de gemeente is droog»
gelegd gebied! Wat u wel zal interes»
seren is het feit dat de plaats van dit
bouwwerk doelbewust gekozen is: In
de grote trek van het tramstation
naar het strand. Ik mag u dan ook
-wel verklappen..,, dit hoeft niet in
de pers (LAOHT)
dat, nu dit
toilet op deze plaats is gesticht, het
tramstation niet verplaatst zal wor»
den. De middenstand is dus direct
gebaat bij dit gebouw."
Er zou nog veel meer gezegd wor=
den, maar een zomerse bui spoelde
het pleintje letterlijk en figuurlijk
schoon. Van een officiële opening of
ingebruikstelling is dan ook niets ge»
komen. Maar 'beter ook. 'Zo is het
toch goed.
BARTJE.

VOLKSWAGEN
Off.

Sport
VOETBALVERENIGING *
„ZANDVOORTMEEUWEN"

Opslagruimte
gevraagd voor grote houten
:ent, 10 x 6 m. Wegman,
itrandwinkel tentenkamp af*
ng „Helios". Tel. 2972.
WONINGRUIL
met Zandvoort o/ omg.,
woning bcschik'b. direct aan
<!ee. Liefst tel. Br. onder no.
6601 bureau Zandv. Crt.
Gevr. R.K. MEISJE voor
Jag of v.d.e.n. in gezin met
anderen. Burg. Engelberts*
straat 11.
SPITTER GEVRAAGD.
3r. met prijsopgaaf per uur
onder no. 6602 bur. Zandv.
lourant, Achterweg 1.
evraagd

Dealer

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V.
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG

D.C.G. winnaar van het fournooi
Gedipl. ervaren lerares heeft
van Zandvoortmeeuwen.
nog enige uren .beschikt), v.
Het Badplaatstournooi van Zand*
VIOOL* en PIANOLES, ook
HUM
voortmeeuwen, dat voor de achtste
aan huis. Tel. 8877 (K 2560),
maal werd gespeeld, had een vlot ver*
W.
de
Zwijgerlaan
41,
Sant*
loop. J.l. Zondag vond de halve* en
poort.
eindfinales plaats. Het is aan de Am*
sterdamse vereniging D.C.G. gelukt
Trekking verloting
TUT
mTn iïiïl
de eerste prijs, de Zilveren Waterto*
Bazar Vrouwenbond N.V.V.
ren, voor een jaar in bezit te nemen.
van Zaterdag 22 Aug. 1953: vraagt voor Rayon Haarlem, Heemstede, Bloemen»
Ongetwijfeld heeft deze club zich
1083, 1363, 140, 767, 165, daal en 'Zandvoort
de sterkste in dit tournooi getoond.
16, 879, 1075, "62, 845,
Zandvoortmeeuwen legde 'beslag op
1192, 153, 1094, 1259, 836.
de tweede prijs, Velsen op de derde,
Prijzen af te halen bij: A..
terwijl H.E.D.'W., dat in dit tournooi
Molenaar, A. J. v. d. Moo*
geen slecht figuur sloeg, de vierde
lenstraat 4.
prijs veroverde.
voor magazijn», fietswerk etc., leeftijd tot 28 jaar.
De uitslagen waren:
Winkelmeis
j
e
Te koop aangeb. SMEED* Voor hen, die in 't bezit zijn van één of beide Vak*
diploma's, kan, bij gebleken geschiktheid, t.z.t. op*
Demifinale:
voor fil. OJH.C.S., Haltestr. IJZEREN KROON en een leiding
voor Filiaalhouder volgen. Aanm.: schrifte*
Zandvoortmeeuwens'H.E.D.W. 3*2 39, Zandvoort.
in g.st. zijnde TRAPNAAI»
lijk aan ons kantoor Barteljorisstraat 40, Haarlem.
Velsen*D.C.'G.
2*5 Aanm. Plein 22, iHaarlem. MACHINE met tafel.
Hendriks, Brederodestr. 118.
De tussenwedstrijd Zandv.meeuwen*
veteranen»Blauw 'Wit veteranen werd
door de Zandvoorters met 5*1 ge*
MEISJESFIETS v. 6=12 jr.
wonnen.
te koop aangeb. Marisstr. 9.
Winnaarsfinale:
2*4
'Zandvoortmeeuwen»D.C.G.
Verliezersftnale:
Heb de Zandvoortse Courant bij de hand!
Velsen»H.E.D.W.
1»1
(Velsen wint met strafsch.) ir. Houtstr. 164, (Haarlem
Wegens verhindering van de burge»
meester, werden de prijzen na afloop
Europa opnieuw te doen geboren
met een zeer toepasselijke speech
morden. Ja, de geboorte van Europa
uitgereikt door de heer 'Hugenholtz,
— een renaissance, een creatie van
directeur van Touring Zandvoort.
nieuwe \yaarden, een zending, een
De voorzitter van D.C.G. sprak
Moeten de waarden van Europa verdedigd
vernieuwing, om een geloof.
woorden van dank voor de goede or»
Die geboorte is een geestelijk
ganisatie en gaf blijk van zijn bewon»
worden?
'-~'"
vraagstuk. Op ander niveau-kan-het
dering voor de prachtige accomoda»
niet liggen, omdat "het dan lapmid*
tie en het prima bespeelbare veld
dat Europa, waarin mensen hun ver* delen zouden zijn. Het gaat om de
waarover Zandvoortmeeuwen de be»
antwoordelijkheid beseffen en naar kern. „Wij moeten niet de nieuwe za»
schikking heeft.
eigen en vrije keuze kunnen handelen, leen zien met oude ogen, maar de
Eén onzer abonné's zond ons
.Het was weer een goed geslaagd
is er.
onderstaande beschouwing, die,
oude zaken ^ien met nieuwe ogen".
tournooi waarin 'het spelpeil echter
Het vierde punt: gevoel voor pro= Dit is een waarheid maar ook een
naar het de Redactie voorkomt
niet boven het middelmatige uit*
sortie, d.i. het onderscheidingsvers wijsheid.
ongetwijfeld
belangwekkende
kwam.
mogen tussen belangrijke en onbe*
gezichtspunten bevat.
iHet is noodzakelijk, dat een diep»
langrijke zaken, tussen het relatieve gaande verandering in het innerlijk
Zij meent de inzender er echt
en het absolute, kortom inzicht in de wezen van een groot deel der mensen
ter op attent te moeten maken
Het juniorenelftal van Zandvoort:
juiste rangorde der waarden en din= plaats vindt, in Europa. 'Het is de
dat de wijz e waarop hij
meeuwen boekte geen succes.
jen. !Het totalitaire systeem is een Europese mens zelf, wiens denkbeel»
de problemen, die hij aam
snijdt, denkt op te heffen, wel
ketterij voor Europa. De 'Europeaan den en daden Europa vormen, waar»
Zondag j.l. nam het junioren a»elftal
ziet de mens en zichzelf niet als „een in hij leeft. De taak van Europa ligt
zeer in de schaduw blijft. Red.
van Zandvoortmeeuwen deel aan het
politiek dier". Wij moeten politieke in de innerlijke ontwikkeling van de
tournooi om de v. d. Aart*beker op
werkelijkheden de juiste plaats in moreel geestelijk en sociaal schep»
het Heemsteedse sportpark. Dit elf*
onze samenleving toekennen, anders pende mens. Europa voelt zich be*
tal slaagde er niet in zich voor de
leidt dit tot oorlog. 'De leidende po»
volgende ronde té klassificeren. In Het is wel een zeer belangrijke vraag, litieke leiders, bij wie het gevoel voor dreigd. Maar de bedreiging komt gro*
groep B ingedeeld werden er van de welke in bovenstaande titel wordt proportie verondersteld wordt, heb* tendeels uit Europa zelf, als conse*
vier te spelen wedstrijden drie verlo* gesteld. Hierop moet geantwoord ben een grote verantwoordelijkheid, quentie van zijn ontwikkeling op al*
gebieden.
ren en één gelijk gespeeld.
worden: daaraan is geen ontkomen waarvan zij niet altijd blijk geven en lerlei
Het is een bestaans"*beslissing.
mogelijk. 'Het hangt van ieder onzer gegeven hebben. Dat de mens het re* Maar
De uitslagen waren:
de mens, die ziet en begrijpt,
'ZandvoortmeeuwensHalfweg
2*2 af of die vraag met een hartgrondig sultaat is van zijn politiek (en econo* kan het gegeven worden verganke*
R.C.H.=Zandvoortmeeuwen
1*0 „ja" dan wel met een ontkennend misch) bestaan is onjuist. Dit leidt lijke waarden te redden, mits hij gaat
V.V.B.*Zandvoortmeeuwen
3*1 antwoord wordt afgedaan. Maar dan tot vernedering, waardoor hij wordt tot de bron. Dan pas kan hij komen
Zandvoortmeeuwen=E.D.O.
2*1 toch zo, dat wij weten waarom ons tot een radertje in een maatschappij* tot een doorbraak in geestelijke zin
ja en ons neen, neen is. En te* machine.
yanuit de chaos. Dan is het mogelijk
De elftallen van 'R.C.H, en E.D.O. ja,
dat wij ons bevyust zijn van de
dat Europa zich hervindt in de ge*
behaalden in deze poule 7 punten en vens,
eventuele
consequenties
van
ons
ant*
Een
stuk
grond,
een
huis,
een
brok
boorte van 'Europa.
hebben zich voor de volgende ronde woord.
aarde
kan
men
verdedigen,
maar
de*
staan wij op dat keerpunt
geklasseerd.
De titel*vraag luidt niet: „ZAL 'Euro* ze waarden van geestelijke aard, die totWellicht
die geboorte. Geregeld worden
pa verdedigd worden?" Dit is een zo ongrijpbaar, zo weinig concreet samensprekingen
gehouden. Ook nu
wezenlijk andere vraag, waarvan het zijn, kan men die verdedigen?
DUIVENSPORT
weer, in Den iHaag, waar een inter»
antwoord,
besloten
in
de
stafkwartie*
Is
de
mogelijkheid
van
het
vrije
De Postduivenvereniging „Pleines"
conferentie -wordt gehou»
van o.m. het militaire apparaat, gesprek te verdedigen? Ons wordt nationale
den over dit bij' uitstek geestelijke
hield op Zondag 23 Augustus een ren
ondergeschikt
dient
te
zijn
aan
onze
geleerd
—
door
de
politiek
—
dat
het
wedvlucht van Roosendaal met oude vraag en het antwoord daarop. Daar» een bewijs van zwakheid is met de probleem.
en jonge duiven. Afstand 93 km. De mede willen wij ons in dit bestek niet tegenstajider te praten.
Misschien is het een bidden voor
die dageraad „die daghet" — niet uit
eerste duif arriveerde om 9.33 uur.
bezig
houden,
hoe
belangrijk
dan
ook.
Kunnen wij de onafhankelijkheid oost of west maar uit ons zelf. Maar
C. Visser l, 16, 20; AV. G. Koning Het gaat kort en goed hierom: is van
de waarheid verdedigen? Wij zijn
2, 6, 9, 29; J. Koning 3, 5, 7, 11, 32; het
bidden alleen komen wij er niet.
de
moeite
waard
Europa,
ons
we*
aangetast door de propaganda, de met
A. Molenaar 4, 19, 23; A. Drommel relddeel, te verdedigen?
De
volledige
zelf*werkzaamheid van
leuze, de slagzin. 'Kunnen wij de mo* de mens is hiervoor
nodig.
8; A. Paap 10, 21, 28; 'P. Peters 12;
In
zijn
enige
tijd
geleden
gehouden
gelijkheid tot een verantwoordelijk
K. Driehuizen 13, 26; iH. Bartens 14, rede aan de Genecfse Uiwversiteit leven
J.G.'W.
verdedigen? Beslissingen wor*
25; 'B. Luccassen 15; J. N. Huijer 17, somt de secretaris*generaal van de den ons
meer en meer ontnomen.
27, 34; C. K. Draijer 18, 22, 24; 'H. Wereldraad der Kerken, Dr W. A.
wij het gevoel van propor»
Vleeshouwers 30; M. Buis 31; IJ. 't Visser 't Hooft, enige punten op, tieKunnen
verdedigen? 'De H.H. politici spre*
Hert 33.
welke tot elke prijs voor Europa fce» ken een geheimtaal, waarvan de zin
Ongeval bij het Vijverpark
houden moeten blijven.
verloren gaat.
Allereerst de mogelijkheid van het
Neen, wij kunnen niet, de tegen* Zondagmiddag kwam op de Vondel*
iHANDICAP»RACE
vrije gesprek. Deze vanzelfsprekend» krachten zijn te sterk om deze waar* laan, nabij het toegangshek van het
LONDON*CHRISTGHURCH
heid is een met moeite verworven den van onze al»oude cultuur te doen vijverpark, een voetganger met zijn
Ter gelegenheid van de Handicap* geestelijk bezit. De vrije menings» overwinnen. En zij (hebben geen be* linkerarm in aanraking met het stuur
van een juist passerend rijwiel, waar*
Race London*Christchurch '(vertrek uiting verkeert echter in dodelijk ge» staansmogelijkheid i in zich zelf.
London 8 October a.s.) zal de gele* vaar door het optreden van monolo»
Er rest nog een mogelijkheid, maar op een 21*jarige inwoonster van Am*
genheid worden opengesteld met de* gieën, die gepaard gaan met concen» dan ook de enige, a.h.w. een paarde* sterdam was gezeten. De vrouw kwam
met haar hoofd op het wegdek te*
ze vlucht al of niet aangetekende cor* tratiekampen, nekschoten, heksen» middel, een medicijn.
recht, liep een bloedende wond en
respondentie voor Nieuw=Zeeland te jachten. De monoloog leidt tot gees»
een lichte 'hersenschudding op. Na
verzenden, welke van een afdruk van telijk isolement; zij hult de beweging,
eerste hulpverlening door Dr van Es
een bijzonder stempel zal korden de partij, de staat of de kerk in vol» MELKERIJ
strekte eenzaamheid.
werd het slachtoffer met de gemeen*
voorzien.
„Het vrije gesprek is nodig opdat
telijke ziekenauto naar haar tijdelijk
Indien men zijn correspondentie,
adres vervoerd.
waarvoor het normale luchtposttarief wij onze eigen stem niet voor God
voor Nieuw*Zeeland geldt, met deze houden". Een gesprek lijkt soms wel
vlucht wil doen vervoeren, moeten de eens zinloos, maar vergeet niet dat
Aanrijding
stukken zijn voorzien van tenminste het gehouden wordt door levende
(ook Bulgaarse)
een ,,'Kraai"»zegel en van de duide* mensen.
Heerlijk,
verfrissend
en
last.
not
least
De bestuurster van een in de Zee*
Als tweede punt: de onafhankelijk*
lijk in het oog lopende aanwijzing
straat rijdende personenauto ver*
„tHandicap*Race London*Christchurch heid van de waarheid. Ook zo'n van» gezond
zelfsprekendheid. Met de waarheid is HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 leende Zondagmiddag omstreeks hali
8 October 1953".
één nabij de 'Heemskerkstraat geen
In Christchurch zullen de stukken het als met de vrijheid; wij beseffen
voorrang aan een de Zeestraat op*
worden voorzien van een afdruk van de waarde pas als wij haar verliezen.
rijdende auto. Een botsing volgde
de dagtekeningstempel van aankomst. Een ongerepte waarheid, niet geperst
maar de schade was gering.
Zij, die geen relaties in Nieuw*Zee* in het keurslijf van een of andere ide*
land hebben, kunnen hun correspon* ologie. In totalitaire landen is zij ge*
telefoonnummers
dentie, ter terugzending richten aan lijkgeschakeld, maar de tendenz be*
en adressen
Zandvoortmeeuwen speelt
staat
te
onzent
de
waarheid
aan
an*
„The Ohief Postmaster"
dere, zogenaamd hogere, belangen 2000 Brandmelding
Ie competitiewedstijd „uit"
Christchurch (New Zeeland)
dienstbaar te maken.
2403 Commandant Brandweer
'De
mogelijkheid
tot
een
verant*
De naam en het volledig adres van
Zondag 13 September zal de eerste
3043, 3044 Politie
de afzenders behoort op duidelijke woordelijk leven is het derde punt. 2100 Politie (alleen v. noodgevallen) keer zijn dat 'Zandvoortmeeuwen l
Geen
confectie*mens,
beheerst
door
wijze op deze stukken te zijn ver*
weer in het veld komt voor de com=
2345 Gem. Secretarie
massa*psyohologie, die de persoon* 2499
meld.
Gem. Geneesheer, Julianaweg la petitie. Het is in een uitwedstrijd te*
lijke
verantwoordelijkheid
doet
ver*
'De terugzending geschiedt koste*
gen V.I.O.S, uit Den Haag. Op 20
2262 Informatiebureau Vreemdelinloos; antwoordcoupons behoeven liezen. Daartegen is (nog) verzet, ge*
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein Sept. speelt het Zandvoortse elfta"
lukkig
maar.
Want
die
schans
mag
derhalve niet te worden bijgesloten.
thuis tegen Lugdunum.
2887 Stoonrwasserjj „Hollandia",
De stukken moeten uiterlijk op niet verloren gaan. In de gemiddelde
fÖnstrükery, 'J. H. G. Weenink
Het halfjaarlijks programma luid'
Europeaan,
ook
de
gemassificeerde
Zondag 4 October ter post worden
dan verder:
Pakveldstraat
30
a
leeft
nog
een
sprank
van
leven
pp
bezorgd.
4 Oct: T.Y.B.'B.*Zandv.m.; 11 Oct.
grond van eigen verantwoordelijk» 2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan l
Zandv.m.*R.K.A.V.V.; 18 Oct.: Wil*
heid.' 'Het verschrikkelijke, uitgele*
helmus=Zandv.m.; 8 Nov.: Zandv.m.*
verd te zijn~ aan een anonieme alge* 2135 Zandvoortse Courant, "GertenOpbrengst
bachs Drukkerij, Achterweg l
B.M.T.; 22 Nov.:' Alphen*'Zandv.m.
meenheid, heeft nog geen totaal be*
Rode Kruis-collecte
29 Nov.: 'Zandv.m.*tH.B.C.; 6 Dec.
zit van de mens genomen. Nog kan 2424 Autobedrijven „Blnko"
Oranjestraat en Stationsplein
Wassenaar=Zandv.m.; 13 Dec.: Hille*
De collecte voor het Rode Kruis van men zich verweren, hoewel onze keu*
gornsZandv.m.; 20 Dec.: 'Zandvoort
3=7 Aug. j.l. heeft in Zandvoort op* ze=vrijheid beperkt is. Wij kunnen 2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Tollensstraat 47. meeuwen*Postduiven. Aldus de Sport:
gebracht ƒ 1875,61, een resultaat dat nog kiezen al wordt het bemoeilijk!
tot tevredenheid stemt.
door allerlei omstandigheden. Maar 2254 Wtinhandel Lcfferts, Zeestr. 44 kroniek.
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Enige Flinke Jongemannen

'n Goed
horloge ?
Heekman

INGEZONDEN

MARIËNBOSCH

YOGHURT

Belangrijke

de.
DE ZOMER DOOPT TEN EINDE'
r is een groot verschil in ons ver*
enigingsleven tussen dat van de lange
winteravonden en het zomerseizoen,
n de zomer zien wij iZandvoortena*
ren elkaar heel weinig en van een
nauw contact kan helemaal geen
sprake zijn, want de meesten van ons
lebben het te druk, daar practisch
edereen betrokken is bij het werk,
dat een zomerseizoen*plaats met zich
mee brengt.
Maar begint het zo tegen Septcm*
3er te lopen, dan steekt het vereni*
gingsleven de kop weer uit -de veren
en als dan straks ook voor de zaken*
mensen de vacantie weer achter de
rug is en iedereen van de zomerdrukte
/o'n beetje op verhaal gekomen is, dan
aegint vanzelf de interesse weer te
tomen in dat winterse leven van ons,
met zijn vergaderingen, bijeenkoms»
ten en feestelijkheden.
En iets, dat voor ons vrouwen van
speciaal belang is en daarom zeker in
iet hoekje voor de Vrouw wel eens
wat nader onder de loupe genomen
mag worden, is het werk van de
Zandvoortse Vrouwen Contact Gom*
missie (Z.V.C.C.)
We kennen allemaal meer of min*
ier van nabij die avonden van de
Z.V.C.C. "We zijn zelf misschien wel
eens geweest naar een der vele lezin»
gen op huishoudelijk of ander gebied,
we hebben gelezen lioe enige malen
een groep Ontheemden uit de Duitse
rampen een prettige dag in Zand*
voort hadden als gast van de Z.V.C.
~!., hoe regelmatig wordt meegewerkt
aan collectes voor algemene doelein*
den.
We hebben ons waarschijnlijk nooit
afgevraagd, hoe die contact commis*
sie eigenlijk wel is ontstaan en welke
mensen er zitting in hebben.
Toen na de oorlog de duizenden
geëvacueerde Zandvoorters terug
swamen in hun dorp en hun huizen,
was de ontreddering hier wel 'buiten*
gewoon groot. Materieel maar ook
feestelijk was alles vrijwel afgebro*
ken. Het is dan ook in en door de
ontreddering geweest, dat de voor*
zitster van de vrouwengroep van de
ProtestantensBond de noodzaak voel*
de van samenwerken met andere
vrouwen, liefst van elke richting en
politieke partij.
Zo ontstond de Zandvoortse Vrou*
wen Contact Commissie onder voor»
zitterschap van onze burgemeesters*
vrouw, een comissie bestaande uit
twee afgevaardigden van elke vrou*
wenvereniging. Door deze wijze van
samenwerking werd al veel bereikt
en ook menig verzoek aan B. en W.
en aan de gemeenteraad werd goed»
gekeurd en ingewilligd.
In het najaar van 1950 voelde men
tevens de noodzaak om voorlichting
te geven in huishoudelijke» en gezins*
problemen. 'En zo kwamen o.a. de Ie»
zingen van 'Dr Florence de Boer, de
bekende en veelbezochte kookcursus»
sen van Mej. Fréni en de lampekap»
pencursussen tot stand.
Ook voor de a.s. winter is het pro*
gramma al weer samengesteld. Nu
zijn er misschien onder ons, die zeg*
gen: „Och ja, zo'n vrouwenkransje..."
Maar als we alle bruidjes die de
trappen van ons mooie raadhuis be*
stijgen, om die grote gewichtige stap
in hun leven te gaan ondernemen,
eens naar eer en geweten vroegen:
„Voel je je nu werkelijk in staat om
je huishouding goed te leiden en je
huishoudgeld zo economisch mogelijk
te besteden?", dan zullen de meesten
wel eventjes bedenkelijk kijken. En
een enkele zal misschien antwoorden:
„Brood kan ik wel snijden en een
eitje kan ik ook koken, en de rest
zoek ik wel uit."
Maar een huishouding is niet zo
heel eenvoudig, het is een volledig
bedrijf en in dat bedrijf vertegen*
woordigt de huisvrouw zowel de di*
rectie als de inkoopafdeling en de
boekhouding. En als ze de deurbel
poetst en het straatje aanveegt is ze
ook nog de jongste bediende.
Het is een veelomvattend en moei*
lijk werk waarop zeker niet laatdun»
kend neergezien mag worden en daar»
om is het zo prettig, dat de Z.V.C.C.
ons wil helpen met goede en doel»
matige voorlichting om ook in de ko*
mende wintermaanden onze taak wat
te helpen verlichten.
GELSKE DE NES.

Aangespoeld,
'Zondagochtend spoelde op het Zui»
delijk strandgedeelte het cadaver van
een zeehond aan. De dienst van Pu»
blieke .Werken zorgde voor de ber»
ging.

WEEK-AGENDA
v
Monopole
Dinsdag 25 Aug. 7 en 9.15 uur: film
„Robin iHood".
Woensdag 26 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Donderdag 27 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
V.a. Vrijdag 21 Aug. t.m. Donderdag
27 Aua. 2.30 uur: film „Zie je ze
vliegerf'.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
Charles Prouché met zang van
Gerty Brant. De komende week:
Celia en 'Ramos, danspaar; Fred
Roby, sensationele buikspreker;
Eva May Wong, China, jongleert.
In Casa Blanca, Kerkplein: Maria Za*
mora presenteert cabaretprogram*
ma met Pola Raymonde, exotische
karakter danseres; Radio*ensemble
Jo' Bos.
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DE SCHOOL IK VOGELVLUCHT
Einde Augustus, begin September is
in de Nederlandse gemeenten een bij*
zondere tijd. Elk jaar weer. Overal in
het land vinden dan, enerzijds bijna
onopgemerkte, anderzijds door de
betrokkenen met vele verwachtin*
gen tegemoetgezicne, veranderingen
plaats.
In duizenden gezinnen staat voor
een korte spanne tijds één ding in het
centrum van de belangstelling: De
School.
Inderdaad de School, met een grote
hoofdletter, want die School wil zeg*
gen: alle soorten onderwijs die wij in
Nederland kennen.
Het is de tijd dat duizenden moe*
ders met hun kleuters naar lesloka*
len stappen van wat vroeger met zo'n
veelzeggende term, de bewaarschool
werd genoemd. De eerste stap van
het kind naar zijn latere onafhanke*
Hjkheïd is gezet. Iets van de gesloten
bescherming van hel gezin gaat voor
hem verloren. Zijn ervaringen met
het vreemde leven beginnen. Laten
we hopen dat hij zich spoedig thuis*
voelt tussen al die andere kleine bc*
ginners en dat hij zijn moeder, zon*
der al te verdrietig te zijn, kan zien
weggaan.
Maar ook „hogerop" begint het
schooljaar. De „grote school" heeft
reeds een heel ander karakter. 'Zij is
een wettelijk bolwerk in onze samen*
leving. Was het voorbereidend onder*
wijs nog naar keuze, achter de lagere
school staat de „Leerplichtwet". Ieder
zesjarig kind dient volgens de wet de
lagere school te bezoeken. De staat
stuwt zijn burgers naar het minimum
van een algemene ontwikkeling. Men
zou in vele gevallen slechts wensen
dat die stuwkracht met betrekking
tot Middelbaar en Hoger Onderwijs
nog groter kon worden. Zij het dan
niet door een onontkoombare wet,
doch door verreikende financiële te*
gemoetkomingen.
(Het eerste schooljaar op de Lagere
school vangt voor velen aan. Maar
daar zijn ook de overgangen, de
eerste* zijn tweede klassers geworden
enzovoorts. Het kind moet een veel*
zijdiger, ingewikkelder stof gaan be»
grijpen in. dit nieuwe jaar. Zal het
daar" rijp voor zijn? Vaak wel, soms
ook niet. Dan.dient een^dergeKjk jaar
overgedaan te" worden," iets dat ver*
standiqe ouders met ïnig inzicht in
hun kinderen volledig aanvaarden,
zonder het kind extra met hun te*
leurstelling of verontwaardiging te,
belasten, wanneer daar niet zeer spe*
ciale redenen voor zijn.
Op de lagere school volgt dat rijke
patroon van allerlei vormen vanvoortgezet onderwijs. 'Het Voortgezet
*lager, de 'U.L.O., de 'H.B.S., het Gym*
nasium.
Vormen van janderwijs die op grote
verdiensten kunnen bogen, maar die
zich in vele gevallen beperken tot het
«even van de formele, voorgeschre*
ven leerstof, zonder de opgroeiende
leerling in te wijden op levensterrei*
nen die dan juist zijn aandacht heb*
ben of zouden kunnen hebben. Aan
ons voortgezet onderwijs, met inbe*
orip van de H.B.S. kleeft die een*
zijdige
doelstelling:
klaarstomen
voor de maatschappij. Talloze kansen
om het volwassen wordende kind te
interesseren, in te leiden in dingen
die op latere leeftijd een vorm van
levensgeluk kunnen betekenen, wor*
den hier dan ook hopeloos gemist.
Al te veel nog hangt ons .onder*
wijs op kennis van feitenmateriaal,
(die vaak voor een groot deel weer
verloren gaat) en staat het geven van
inzicht op belangrijke levensgebieden
aan de jonge mens op de achter*
grond.
Langzaam is dit besef in onderwijs*
kringen veld aan het winnen en in de
loop der jaren zal dit zijn gunstige
gevolgen dan ook wel hebben.
Het Gymnasium is een hoofdstuk
apart. Een wereldvreemde opleiding
in zekere zin, en toch met vele rijke
aspecten.
'En dan dus ons Hoger Onderwijs
de Universiteit, yaar de student naar
believen kan studeren of lijntrekken,
zonder dat de Hogeschool zich daar
wezenlijk mee bemoeit.
Doch al te velen missen nog de
kans om er te kunnen leren, doordal
de financiën ontbreken. Hier ligt nog
een enorme taak voor de overheid:
de practische mogelijkheid tot studie
aan de Universiteit verruimen. Eer
taak die in een democratisch lanc
zonder meer een plicht is tegenovei
alle begaafde burgers.
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'In al deze opgesomde onderwijsin*
, stellingen en in meer staan dezer da*
gen de nieuwe gebeurtenissen voor
de deur.
In een van de belangrijkste secto
ren van het maatschappelijk leven
het onderwijs, gaan de jonge mensen
weer aan de slag, die de toekomst
van Nederland en in zekere zin van
de wereld, gestalte zullen geven.
Een veelomvattende gedachte, die
het tevens rechtvaardigt dat wij u
een kleiner, plaatselijk verband, in
ons blad eens aandacht en ruimte be
steden aan de school, die een deel is
van die grote school: het leven zelf

Zelfs wanneer men van een betrekkelijk kleine gemeente als Zandvoort
een indruk wil geven van het schoolleven, dan realiseert men zich dat het
chapiler onderwijs cok in de badplaats een behoorlijk groot hoofdstuk is.
Wanneer men echter enige cijfers onder de loupe neemt, hoeft dit nu
direct verwondering te wekken. In de laatsfe schoolperiode bezochten n.l.
niet minder dan 1SS6 kinderen de Zandvoortse scholen.
Vanzelfsprekend loont het de moeite onderbrengen.
om eens te zien uit welke groepen
Wat de Karcl Doormanschool aan*
eerlingen dit aantal is samengesteld, gaat, wij vernamen dat het in de be=
Wij komen dan in de eerste plaats doeling ligt, om deze school qua in*
.ot de ontdekking dat het aantal terieur in de komende drie jaren een
eerlingen dat de bijzondere, d.i. dus modernisering te doen ondergaan, zo*
christelijk georiënteerde, lagere scho* als b.v. het vervangen van school*
en bezocht groter is dan het aantal banken door stoelen en tafels.
dat openbaar lager onderwijs geniet.
Wanneer dit alles gebouwd is, dan
De drie bijzondere scholen (Maria* is men in deze gemeente weer even
chool 270;^Julianaschool 93 en Wil* „onder dak".
lelminaschool 369) telden gezamen*
Het onderwijs in Zandvoort is mo*
ijk 732 leerlingen. De twee openbare menteel inderdaad in een periode van
scholen (IHannie Schaftschool 319 en enorme expansie!
<.arel Doormanschool 366) gezamen*
Een voordeel van deze grote scho*
ijk dus 685 leerjingen.
lenbouw is uiteraard, dat vele leer*
Het U.L.O. onderwijs werd door lingen zullen kunnen profiteren van
05 leerlingen gevolgd, de kleuter* de voordelen, die een moderne archi*
cholen herbergden vorig jaar (Open* tccUiur en schoolinrichting nu een*
lare kleuterschool 198, Julianaschool maal biedt. Vele opvattingen hebben
08, Wilhelminaschool 118) in totaal zich juist op het gebied van de scho*
04 jeugdige bezoekerrjes.
lenbouw in de laatste tientallen j.iren
baangebroken, gesteund door de mo*
dernste medische, hygiënische en prac*
intensieve scholenbouw
dagogische inzichten.
Deze aantallen zijn, gezien het aantal
Niet dat de scholen van oudere
jeschikbare scholen, hoog. En het is datum in Zandvoort niet aan de te
dan ook niet te verwonderen dat stellen eisen zouden voldoen. Dit is
scholenbouw in Zandvoort aan de nog wel het geval. Een uitzondering
orde van de dag is.
moet wellicht worden gemaakt voor
De Walhelminaschool werd onlangs de Wim Gertenbach*U.L.O.school die
uitgebreid, een nieuwe Openbare dan ook geheel door een nieuw ge*
school wordt gebouwd aan de v. d. bouw zal worden vervangen.
Vioolenstraat, een nieuwe U.'L.O.*
Het is wellicht aardig om in dit
school zal verrijzen, waarschijnlijk
verband op te merken dat men
achter het nieuwe tehuis voor bejaar*
met deze Wim Gertenbachschool
den bij de Zandvoortselaan (we zul*
plannen heeft. Het ligt n.l. in de
en dit punt waarschijnlijk spoedig in
bedoeling om van dit gebouw een
de Raadszaal kunnen verwachten),
Jeugdhuis te maken, misschien
een Openbare kleuterschool (ontwerp
zou de naam Gemeenschapshuis
van Publieke Werken dat zeer de
hier kunnen worden gebruikt. In
aandacht heeft getrokken) zal aan de
ieder geval een gebouw waarin
SFic. Beetslaan in Plan Noord ver*
de Jeugd zowel als Verenigingen
schijnen, een jGhTi^telijke kleuter*
hun rechten krijgen.
school en een R.K. kleuterschool, een
iraaic ontwerp, zijn reeds geprojec* „Onderwijsvernieuwing"
teerd.
Wat de nieuwe school aan de v.d. Onderwijsvernieuwing is een woord
Moolenstraat betreft, het ligt in de dat de laatste jaren in Nederland
bedoeling dat deze in Januari klaar Vrijwel niet uit de lucht geweest is.
xomt. De school zal dan beginnen Een veel gebruikt woord, een veel
met de eerste vier klassen. Deze zul* misbruikt woord zelfs, waarvan de
len worden samengesteld uit leerlin* betekenis eigenlijk al vaag geworden
•Jen van de Hannie Schaft* en Karel is.
Men kan zich afvragen: Hoe is het
Doormanschool, waarbij men natuur*
lijk de leerlingen uit Plan Noord zo* in Zandvoort gesteld met deze on*
veel mogelijk in de nieuwe school wil derwijsvernieuwing en wat wordt
daaronder dan verstaan?
Indien wij trachten de onderwijs»
vernieuwings*gedachte in het kort te
karakteriseren, dan kan men zeggen
dat er een streven is om het streng
klassikale onderwijs enigszins te door»
'breken. Men wil een onderwijs, een
methodiek die zich meer richten op
het kind individueel. 'Men wil de mo*
gelijkheid scheppen om de persoon*
lijkheid van het kind meer tot zijn
recht te doen komen, dan de klassi*
kale methode toelaat,- of eigenlijk
practisch moeilijk toelaat. Vanzelf*
sprekend zijn er allerlei nuances in
dit streven. 'Er zijn zelfs uitersten, die
Nu de scholen weer gaan
b.v. tot uitdrukking komen in zeer
beginnen, hebben wij gespeciale scholenT Deze bestaan ech*
ter in Zandvoort, zoals men weet,
meend in dit nummer van
niet en indien men hier dus van een
de Zandvoortse Courant
onderwijsvernieuwing spreekt, dan
kan men slechts bedoelen wat zich
aan het schoolleven in
binnen het kader van de normale la*
Zandvoort eens bijzon'
gere onderwijsinstellingen, die wij
hier hebben, voltrekt.
dere aandacht te moeten
Men kan zeggen dat de mate, waar*
wijden.
in dat gebeurt niet van bovenaf, dus
door de autoriteiten wordt bepaald.
'Het initiatief hgt eigenlijk bij de leer*
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krachten, etc. etc., een financiële be*
lasting die Zandvoort zich in zijn
huidige stadium niet zou kunnen ver*
oorloven. Op dit voorbereidend on*
derwijs zou uiteraard dan de „spe*
ciale" lagere school moeten volgen,
Hier gelden dezelfde argumenten, wat
ruimte, leerkrachten en financiën
treft, alleen in nog veel zwaardere
mate. 'Wanneer Zandvoort in de toe*
komst zal uitgroeien tot een plaats
van, laten we zeggen, 25.000 inwoners,
dan worden de mogelijkheden van*
zelfsprekend groter. Ditzelfde geldt
eigenlijk pok voor de eventuele tot*
standkoming van een Middelbare
school.
Hoeveel Zandvoortse leerlingen studeren elders?
•Bij informatie naar de cijfers
jeugdige inwoners van Zandvoort, die
elders een Middelbare school bezoe*
ken, bleken deze in Mei van dit jaar
als volgt te liggen:
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Het leesplankje is het symbool van onze — in vergelijking met vele am
dere landen — hoge volksontwikkeling, een nationale basis. Plet is daar:
om dat we het graag een ereplaats geven in dit Zandvoortse school*
nummert
kracht, die al of niet nieuwe gezichts*
punten en elementen in zijn onder*
wijs verwerkt. Men zou kunnen stel»
len, dat dit typerend is, juist voor
deze tijd, waarin weliswaar veel over
een onderwijsvernieuwing wordt ge*
sproken, maar die toch nog geen dui*
delijke, algemeen aanvaarde normen
hcett opgeleverd.
Vanzelfsprekend zijn vooroordelen
op onderwijsgebied langzamerhand
voor een frissere mentaliteit aan het
plaats maken.
Laten we eens een vrij on'belang*
rijk, maar kenmerkend voorbeeld
geven: In vrijwel iedere school wordt
momenteel gewoon gevonden, dat een
van nature linkshandig kind, links
schrijft; in tegenstelling tot vroeger
toen men het kind met alle geweld
rechts wilde laten schrijven.
iHet bewijst dat men de aard van
het kind, als individu, althans enigs*
zins is gaan erkennen.
Het lijkt eigenlijk waarschijnlijk dat
Zandvoort voorlopig in de algemene
lijn zal meegaan, zich zal bewegen in
de richting die het doorsnee*onder*
wijs in het gehele land ongeveer
volst.
Ons is in ieder geval wél gebleken
dat de plaatselijke autoriteiten voor
vooruitstrevendheid een hoopvolle
ruimte openlaten. Voorlopig is het
dus het werk van dé leerkrachten om
op hun gebied „oreatiever" te zijn
dan de letter van de wet en de for*
mele eisen voorschrijven.

Medische verzorging
De medische verzorging op de scho*
len is een buitengewoon belangrijk
punt in het hoofdstuk volksgezond*
heid. Tot nu toe deed Zandvoort
voor de geneeskundige verzorging sa*
men met 'Bloemendaal en 'Heemstede
met twee schoolartsen. Mftt de 'kring
Amstelveen, Uithoorn is nu een over*
eenkomst aangegaan voor de benoe*
ming van een derde-schoolarts. Deze
doktoren zijn specialisten op dit ge*
bied en oefenen geen gewone prac*
tijk uit. De samenwerking met de ou*
ders, die bij de geneeskundige con*
trole aanwezig kunnen zijn, is goed.
Een betreurenswaardige toestand in
de Badplaats is dat men hier niet
over ccn school*tandartsendienst be*
schikt. IZoals men wellicht weet, is
die in Zandvoort wel geweest. Van
de zijde van de overheid wordt ech*
ter alles in het werk gesteld om deze
zaak weer ten spoedigste te regelen.

Gemiste kansen?
Er staan op de Gemeentelijke begro*
ting verschillende posten, waarvan
o.i. niet altijd op effectieve wijze ge*
bruik wordt gemaakt.
Er is een fonds voor culturele doel*
einden om de jeugd buiten het direc*
te schoolverband te doen kennis ma*
ken met kunstzinnige of culturele ui*
tingen die binnen hun bevattingsver*

,Speciaal"-Lager of Middelbaar Onderwijs in Zandvoort
voorlopig toekomstmuziek
Een vraag, die bij het overzien van
de verschillende soorten scholen in
Zandvoort, gemakkelijk opkomt is:
Wordt het geen tijd dat in deze ge*
meente, of althans, bestaat de moge*
lijkheid dat hier nog andere onder*
wijsinrichtingen worden gesticht dan
wij momenteel rijk zijn?
Men zou b.v. kunnen denken aan
een school, gebaseerd op het systeem
van Dalton, Steiner of Montessori.
Er is met het Gemeentebestuur in*
derdaad wel contact opgenomen om
de mogelijkheden voor een Montes*
sorisschool te overwegen. Deze mo*
gelijkheden zijn echter zo gering dat
een serieuze aanpak niet voor de
hand ligt, ofschoon het gcmeentebe*
stuur zeker niet de laatste zou zijn
om de stichting van een dergelijke
onderwijsinstelling te stimuleren. In>
tegendeel. Men zou hiervoor echter
moeten beginnen roet het voorberei*
dend Montessori*ondcrwijs. Dat be
tekent schoolruimte, speciale leer

teun

Het aantal leerlingen dat Byzon*
dere lycea bezocht was in totaal
113. Hiervan volgden 94 een H.B.
S. opleiding en 19 het Voorberei*
dend Hoger Onderwijs (dus gym*
nasium).
Aan de Gemeentelijke (dus open*
bare) 'Hogere Burgerscholen in
(Haarlem studeerden toen in to*
taal 40 Zandvoortse leerlingen.
Aan de Gemeentelijke Gymnasia
in totaal 5.
Deze aantallen zijn dus niet bijzon*
der hoog, en daarbij duiden deze cij*
fers op een dergelijke verspreiding
van leerlingen in Bijzondere (R.K. en
Prot. Chr.) en Openbare onderwijs*
instellingen, dat een Middelbare On*
derwijsinstelling te Zandvoort inder*
daad nog niet voor de hand ligt.
Slechts een grote groei van deze ge*
meente zou ook in dit opzicht posi*
tievere mogelijkheden scheppen. Tot
zolang blijft Zandvoort dus ook zijn
jeugdige, studerende forensen tellen.

mogen liggen. 'Een uitstekende gele*
genheid dus om het kind hiervoor al*
thans te trachten te intrcsseren.
Naar wij menen te weten is van dit
fonds soms zo weinig gebruik ge*
maakt, dat er nog geld resteerde. Dit
wijst o.i. wel op een zeker gebrek aan
initiatief in de plaatselijke onderwijs*
kringen, temeer als men weet dat
verschillende uitvoeringen voor de
jeugd de laatste jaren werden geor*
ganiseerd door mensen die inderdaad
vrijwel buiten het onderwijs stonden,
maar zich juist tot de scholen ge*
wend hebben. Dit had o.i. wel omge*
keerd mogen zijn.
Ook van de schooltuinen b.v. is
maar matig of geheel geen gebruik ge*
maakt. Eerst onlangs is hierin, naar
wij vernamen, verandering gekomen
doordat een nieuwe onderwijskracht
de mogelijkheden, die hier iagen,
heeft aangepakt voor zijn school.
De schoolradio is, bij ons weten,
slechts op één school ingevoerd.
De interscolaire samenwerking op
het gebied van de schoolfilm, de ver*
keerscursus en het psychologisch on*
derzoek schijnt daarentegen vrij
hecht te zijn.

't Helm organiseert weer
serie belangwekkende
kunstavonden
....ook aan schooljeugd is weer
gedacht....
't Helm, dat vorig jaar een serie
kunstavonden in Zandvoort bracht,
^al in dit winterseizoen, bij voldoen*
de deelname, wederom een reeks van
S avonden organiseren. Het is de be*
doeling dat deze avonden weer op
Donderdagen worden gehouden.
Men kan zich abonneren op deze
cyclus voor 4, 6 en S voorstellingen.
Het voorlopig programma is als
volgt vastgesteld:
15 October: Georgette 'Hagedoorn,
met aan de vleugel Pierre Ver*
donck, chansons en liederen.
5 November: Speciale filmavond.
26 November: Piano*recitel door Jan
de Man.
17 December: Het Nederlands Ka*
merkoor o.l.v. Felix de Nobel
(Kerstprogramma).
7 Januari: Filmavond.
11 Februari: Sonia Gaskell met enige
van haar medewerkers voor een
Balletsuitvoering.
25 Februari: Filmavond.
18 Maart: Voordrachtavond door Al*
bert Vogel.
Bij de keuze van het programma is
rekening gehouden met de antwoor*
den die op de enquêtesformulieren
van 't 'Helm zijn binnengekomen. Het
brengen van een toneelavond bleek
op te grote financiële moeilijkheden
te stuiten.
Indien de Gemeente medewerking
verleent, zal worden getracht l a 2
jeugd matineevoorstellingen te orga*
niseren.
Voorts ligt het in de bedoeling dat
't Helm binnenkort tot een Stichting
wordt geformeerd. De mogelijkheid is
niet uitgesloten dat in het komende
seizoen tevens een of meerdere ten*
toonstellingen worden georganiseerd.
Tevens wordt getracht om een aan*
tal lezingen te houden.
't Helm dat dus weer van grote
activiteit blijk geeft, zal met deze
serie kunstavonden ongetwijfeld aan
het verlangen van velen tegemoet
komen.

70 pCt van de
Zandvoortse scholieren
getest
'Het psychologisch groepsonderzoek
voor de Zandvoortse scholen, zal, zo*
als reeds bekend is, in de toekomst
2 keer per cursus worden gehouden.
Het eerste onderzoek zal omstreeks
het derde a vierde leerjaar vallen, het
tweede in de hoogste klasse.
Uiteraard is het mogelijk door twee
tests een vollediger beeld te krijgen
van de mogelijkheden van het kind.
Het is gebleken dat in 1952 ongc*
veer 70% van de Zandvoortse school*
kinderen heeft deelgenomen aan het
psychologisch groepsonderzoek.

ten. Het teergevoeligesgoedgelovige
ventje was a] niet naar de kleuter»
school gezonden om de reden, die
hierboven uiteengezet is.
Het slachtoffer.
Vader had ook bedenkingen, zij het
Ja, Vincent moest voor 't eerst naar op een ander terrein.
'Die dacht dat kleine Vincent „geen
school. Eens moet 't de eerste keer
In minder dan een eeuw steeg de ontwikkeling met sprongen
zijn. En of moeder nu al dagen lang schijn van kans" maakte en dat ze
In een vorig genoemd artikel toon» ontwikkeling zou zijn waar te nemen, met een akelig toegeknepen hart rond het intelligentie»quotient dat — naar
Onderzochten wij in ons artikel van
' gezegd:
. _ . . , dat
. . rond, 1843 <het. aan» liep, omdat Vincentje zo teer en zo hij zeker wist — bij Vincent afgrijse»
21 Augustus 1953 de maatschappelijke den wij aan, hoe eenzijdig Zand» anders
omstandigheden der Zandvoorters die voorts bevolking ruim een eeuw ge» tal analphabetcn kleiner zou zijn gevoelig en zo goedgelovig was, de lijk ver beneden normaal zou liggen,
in de eerste helft van de vorige eeuw leden was samengesteld: practisch dan rond 1813. Dit vermoeden werd Leerplichtwet Iaat niet met zich spot» op de vader zouden verhalen. (In ha»
telijk»gefluisterde critiek achter z'n
huwden, thans zullen wij van diezelf» geen intellectuelen, geen midden' echter niet 'bevestigd. Van de 190 per»
rug natuurlijk. Zo zijn onderwijzeres»
de personen de ontwikkeling trachten stand, weinig geschoolde arbeiders, sonen die in de jaren 1812 t.m. 1829
sen nu eenmaal, aldus pa.)
na te gaan. Met „ontwikkeling" be» Zonder meer zou men nu al kunnen huwden, waren er 66 analphabeet,
'In ieder geval was er in het ouder»
doelen wij hier dan uitsluitend de vermoeden dat het aantal analpha» dus ruim 34%, maar
in de vijf
lijk huis van de prille leerplichtige
minimum»graad van schoolkennis: het beten hier wel groot zal zijn geweest, jaren 1838 t.m. 1842 troffen wij on»
een stemming, die gerust mocht wor*
kunnen schrijve'n en lezen.
Inderdaad was dit het geval.
der de 84 huwenden 33 analphafoe»
den vergeleken met een -paniekje.
Er huwden in de jaren 1812=1843 ten aan, dat wil zeggen ruim 39%.
De huwelijksakten, waarover wij
Vincent
had geen broers en geen zus»
Van
culturele
vooruitgang
sinds
reeds spraken,
werden
namelijk,
even*
384
personen.
Van
deze
384
zetten
er
besluiten
het
seizoen
ters. Dat maakte de positie van de
• thans
- v nog •het geval' •is, door
•
'bruid
- ' • 252, dus bijna 66%, hun handteke» 1812 was dus geen sprake. Het in
als
knaap min of meer hopeloos, want
en bruidegom, door de ouders van ning onder hun huwelijksakte, ter» 1839 gesloten huwelijk tussen .Nico» Woensdagavond werd op het strand, alle
ouderlijke toewijding
het bruidspaar en door de getuigen wijl 132 personen, dus ruim 34%, ver» laas de 'Best, visser van beroep, 18 ter hoogte van Bad»Zuid, het laatste en beschikbare
en goed»bedoelde bemoei»
ondertekend. Wanneer één van hen klaarden, niet te kunnen schrijven. jaar oud, en Jaapje Kulk, naaister vuurwerk van het seizoen afgestoken. zuchtzorg
ontlaadde zich constant boven
niet schrijven kon, werd dit door de Onder de eerste soort rekenden wij van beroep, 26 jaar oud, beiden niet De belangstelling was niet uitermate
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ook die personen wier handtekening kunnende schrijven, beschouwen wij groot, doch hier zullen de weersom» het hoofd van Vincent de Eerste en
eigenlijk de naam „schrift" niet ver» als een typisch voorbeeld voor deze standigheden een woordje hebben Enige.
in de akte vermeld.
Moeder was, kortweg gezegd, ten
In ons land en in de ons omringen» dient. Critisch bezien konden ver» periode: twee factoren gaan er sa» mecgesproken. Het was n.l. vrij koud einde
O, lieve schat van 'n
de landen is het analphabetisme (het scheidenen van hen nauwelijks schrij» men, die 'bijna altijd wijzen op een aan zee en de straffe zuidwesten wind Vincent,raad.
dat kleine lekkertje met z'n
laag sociaal niveau, namelijk een hu» maakte het stilstaan op de plaats nu
niet kunnen schrijven en lezen) pracs ven.
zieltje helemaal alleen tussen al
Ruim één derde . deel
tisch wel verdwenen. Zelfs onder de
. dus van
,.-,,...die» welijk op zeer jeugdige leeftijd en niet bepaald tot een onverdeeld ge* tere
die verschrikkelijke kinderen.... En
' noegen.
bejaarde Nederlanders zullen er nog genen, die een gezin gingen stichtten, analphabetisme.
maar uiterst weinigen zijn die deze voldeed met aan wat men heden ten
Het is onze overtuiging dat pas
iHet vuurwerk, dat onder auspiciën je zal zien dat»ie getreiterd wordt en
dage algemeen wel als een minimum» sinds circa 1900 het ontwikkelings» van Touring Zandvoort de lucht in misschien slaan ze 'm wel.... o, o!
kunst niet verstaan.
Tja., 't zag,er bar slecht uit voor
Het sociale peil van een volk kan eis van ontwikkeling beschouwt.
peil van Zandvoort in aanzienlijke ging, was er een van bescheiden kali»
Duidelijk is het grote onderscheid mate is gaan stijgen boven het door ber. Doch dit neemt niet weg, dat Vincent.
niet stijgen, wanneer niet óók het
Vader trachtte de zaak nog wat te
culturele peil omhooggaat. In 't Rap* in dit opzicht tussen mannen en vrow» ons geconstateerde niveau. Hierbij verschillende stukken — ondanks de versieren.
jongen moet toch eens
port van de Italiaanse parlementaire wen: van de 192 mannen waren er 34 denken wij ten eerste aan de Wet op aanwakkerende bries — veel waar» een kerel De
worden, hij moet er door»
commissie die tot taak had een on* (•bijna 18%) analphabeet, van de 192 de leerplicht van 1901, die de ouders dering van de üijde van het publiek heen, hij kan
toch niet altijd bij z'n
derzoek in te stellen naar de „mise* vrouwen wel 98, dus ruim 51%, bij dwong hun kinderen naar school te kregen.
blijven. Nee, dat kon niet en
zenden, en ten tweede aan het feit,
ria", de ellende, in dat land, staat te na drie maal zoveel.
'Het was jammer, dat de meeste ouders
Over de 192 jonge gezinnen was dat Zandvoort, als groeiende bad» stukken vroegtijdig verwaaiden. Een Vincent bleef zich (nog een weekje
lezen dat in het agrarische Zuid*
Italië 30 procent der bevolking am het analphabetisme aldus verdeeld: plaats, geleidelijk aan uit zijn isolc» uitzondering hierop maakte de vurige maar) koesteren in de nadrukkelijke
pa en ma.
alphabeet is (in de grote Nóórd»Ita» in 85 gevallen konden beide echtge» ment werd 'bevrijd.
„rups", die niet van plan* was een al liefde van begon
een paar dagen voor
liaanse stad Milaan slechts 0,3 pro» noten schrijven, in 25 gevallen geen
te spoedige dood te sterven en fonke» deMoeder
datum uitgebreide instruc»
Th. G. A. BOS.
cent); ontstellend groot is óók de van beiden; in 73 gevallen alleen de
l end van levenskracht statig over het ties fatale
te geven: Zal je je neusje snuiten
economische achterlijkheid en de ar»,, man, in 9 gevallen alleen de vrouw,
publiek en verder over de eerste hui*
je pakje netjes houden? Je moet
moede van de boerenbevolking van
Nu hadden wij verder verwacht,
Amsterdam.
zen van de boulevard dreef! Het wa1- en
tegen de juffrouw zeggen als
Italië's zuidelijkste provincies.
dat er een zekere vooruitgang in de
een sensatie, die velen een moment 'tze direct
je plagen, hoor en als ze je slaan,
biologeerde! Verder was er een tame» komt
je vader meteen naar school..
lijke rookontwikkeling, waar de thuis» moet jij
maar es opletten! ('s Avonds
blijvers in het dorp misschien nog iets werd dat
(Adv.)
aan vader medegedeeld,
van geroken hebben.
'die zei: „Nou ja, jongen
'Behalve de gebruikelijke vuurpijlen, maar
eh.... wil dan wel es komen
zeggen: Voor de h a n d e n niet»
die ditmaal niet zo'n hevig gerucht ik.... met
de juffrouw..) Ze hadden
beter d a n H A M E A - G E L E I .
maakten, waren de draaiende zonnen praten
nog niet eens geslagen!
en vliegende schotels weer op het hetDewurm
voor de rampdag was
appèl. De verlichte olifant, die als het moederavond
De hierboven gestelde vraag laat maatschappelijke rancune worden dan
WATERGETIJDEN
helemaal
niet meer te genie»
„ezeltje»strek»je"
vurige
stromen
goud
schijnbaar weinig ruimte voor „par* niet zelden de negatieve bouwstenen
ten.
Vader
ging
maar
van pure ver»
HW
LW
HW
LW
Strand
produceerde,
veroorzaakte
nogal
hi*
tij"»kiezen. Niemand is erop uit om voor zijn verdere levensloop.
bijstering klaverjassen. Tjonge, wat
berijdbaar
lariteit,
vooral
toen
het
dier
nog
bc»
het kind dat de lagere school verlaat
een toestand. Vincent moest vroeg
7.06 14.— 19.33 2.30 11.00»17.30 jjon te voetballen ook!
iHet geringe contact tussen de
met een eindrapport voor het leven
naar bed, want de dag van morgen
Het slotstuk: een door talrijke zou
ouders en het onderwijs drijft de 31 7.58 15.— 20.26 3.30 12,00»18.30
te tekenen.
'm wel aangrijpen. Én weer schoot
fraaie kleurschakeringen en explosie^ moeder
'Maar in vele gevallen geeft het school mede in een richting, waarbij Sept.
in een kermende huilbui. Wat
9.03
16.21.37
4.30
13.00*19.30
omgeven
zin
„Zandvoort
Uw
Büdeindrapport de indruk reeds op een men formeel gesproken;-niet meer be»
10.24 17.30 23.07 6.- 14.30»21.00 plaals", werd begeleid door de opge» zal die schat z'n moedeg missen, wat
definitief oordeel over het kind voor* hoeft te doen dan de voorgeschreven
kón
11.57 19.
.
.- 16.00»22.30 togen ui troepen-van de mensen op de zal=ie zich eenzaam voelen
„kous" om ieder-kinderbeen trekken.
uit te lopen.
0.36 7.30 13.17 20.00 4.30»! 1.30 duinreep. Dit woord gaf toch nog ze 'm maar thuis houden.... Twaalf
De meeste kinderen verlaten de la*
'Het ontbreken van een werkelijk
1.44 8.30 14.13 21.00 5.30*12.00 even de suggestie, dat Zandvoort een keer op die avond stond ze voor Vin»
gere school, voordat de puberteit hechte en intensieve relatie tussen
cents bedje en ze luisterde vertederd,
aanvangt en het heeft o.i. weinig zin kind, school en ouders, waardoor men Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn ....badplaats is. Men zou 't verge» met rood»omrande ogen, naar het niet
ten
een dergelijk min of meer definitief onkundig blijft van elkanders pen
gesnurk van de zes»
Tegen tien uur lag de boulevard onverdienstelijke
oordeel
te vellen over een kind
-----------met soonlijke waardering,, voor de aard B U R G E R L I J K E S T A N D weer
avonturier.
in volstrekte eenzaamheid te jarige
„normale aanleg maar bedroevende en de mogelijkheden van het kind,
De ochtend van de dag brak aan.
dommelen en te peinzen of de vol» Vincent
van 21 t.m. 27 Augustus 1953 "
prestaties. '
'
achten wij in dit 'opzicht
een ernstig
was uitzonderlijk vroeg wak»
gcnde
zomer
misschien
wat
zomers
'Getuigt het niet van een zekere gemis
Geboren: Johannes Godefridus, zoon zal zijn
ker, omdat»ie zo bijtijds naar kooi
kortzichtigheid wanneer men een
van H. Timmers en C. P. M. Kol.
was gegaan. Vader bromde: „Wat
kind met een schrikwekkende cijfer»,
Ondertrouwd: Petrus^ Hopgeboom en
krijgen-we nou...', 'de'jongen'is al
een cijr<
reeks naar huis stuurt? 5 3 - 4 4 5 4 . - - rapport moet, gezien van
Johanna H. Wennink; Wilhelmus
op.... kan-'t nog vroeger?!"
richting die
Hier wordt o.i. te weinig rekening nog te veel leerlingen, de
J. van Norden en Johanna M. M.
„Evert!" kreet moeder verbolgen.
na het doorlo»
gehouden met de ontwikkelingsfase pen van de school, inslaan,
Lefferts; Erry M. Trouerbach en
„Het kind gaat naar school, kom....
van een kind in de richting van de onvoldoende worden geacht. beslist
Klasina de Groot; "Wilhelm H. J.
laten we opstaan!" Vader dacht: „An
leeftijd der volwassenen die op de
en rheumatisclie pijnen
Vermeulen en Jacoba J. van Weele;
ime nooit niet, maar "'het volgende
Ook de tests, alhoewel een goed
wrijft
U
weg
met
perioden na de lagere school volgt.
Jacobus van den 'Broek en Arendje
ogenblik stond hij naast z'n bed en
De hierboven aangegeven eindcij» hulpmiddel, liggen toch nog te zeer
Schrader; Cprnelis Johannes de
krabde, huiverend in-de September»
fers kunnen de ontplooiing van een in de formele sfeer.
Beer en Jansje Paap.
morgen, z'n baard. Het aankleden van
kind in de puberteitsjaren ongunstig
Van het tot stand komen van een
Vincent geschiedde als de voorberei»
beïnvloeden of zelfs geheel te niet diepgaand individueel zowel als ge»
ding van een ter dood veroordeelde.
meenschappelijk contact, waarbij men
doen.
Programma Z.V=C.C. voor de a.s. winter
Het ontbijt werd telkens onderbro»
Het gevoel van eigenwaarde ver» vanuit onderwijskringen de ouders
Reeds nu bestaat de mogelijkheid ken door uitbarstingen van innerlijke
dwijnt vaak 'bij een kind met een der» dient te overtuigen van de noodzaak Hadden in de wintermaanden, die
verscheurdheid van moeder. Vincent
gelijk rapport of begint zich in tegen» van een binding in het belang van achter ons liggen, verschillende cur» zich voor bovenstaande cursussen op kwam diep onder de indruk... '.
overgestelde zin te ontwikkelen.
het kind en zijn toekomst, verwach» sussen door de Z.V.C.C. belegd, een te geven bij Mevrouw A. Blaauboer,
De geteisterde ma had zo langza»
Minderwaardigheidsgevoelens
of ten wij een vruchtbaarder resultaat groot succes en waren de lezingen Haltestraat 46.
GJH. . merhand de Hogeschool van de
van een uitstekend .gehalte, ook voor
Smart doorlopen, toen ze met Vin»
het komende winterseizoen heeft de
cent aan haar hand het huis verliet.
(ADVERTENTIE)
Zandvoortse
Vrouwen
Contact»Com=
Agenda voor de
Even kwam de gedachte in haar op:
Gevaarlijke voorwerpen
missie weer een interessant program»
Als een schaap, dat ter slachtbank
openbare vergadering
ma samengesteld.
wordt geleid.... Maar deze suggestie
Woensdag
werd
in
de
Noordelijke
In
October
komt
Florence
de
Boer,
van de Raad der gemeente Zandf
Heus, ik kan óók geen ponden vlees
haar weer een stroom van
duinen een ontstekingsapparaat van
bekende Vrouwenarts uit Haar» in de week kopen, maar goed, ik heb verschafte
tranen,
zodat
iedereen het tweetal na»
voort op Dinsdag l Sept. 1953, vermoedelijk een vliegtuigbom ge de
lem wederom een drietal lezingen liever één stukje dat goed is en niet keek: „Ach, dat
joch moet zeker naar
des avonds 8 uur
vonden. Het gevaarlijke projectiel is geven.
krimpt. Probeert U het maar eens. de tandarts...."
door de Hulpverleningsdienst ge
De radiospreker Dr van Leusen Ik had verleden week b.v. een stukje
moeder tegen .*de juffrouw zei,
1. Beëdiging en installatie van de borgen.
komt in November met het onder» gemest'kalfsvlees, het was een deli» dieWat
alle zes» en zevenjarige glimlach»
leden van de raad.
Elders werd in de duinen een hoe; werp „Gezinsmoeilijkheden".
catesse, bovendien- zo weinig gesion»
tegemoet trad, kan niet vermeld
Mevrouw 'Wilzen*Bruins verzorgt ken, dat de prijs uiteindelijk tóch end
2. Benoeming van twee wethouders. veelheid slagpijpjes aangetroffen.
worden. (Deze rubriek kan niet on*
een causerie met als onderwerp: „Hoe nog goedkoper bleek te zijn.
beperkt zijn.) Toch was de juf ietwat
3. Ingekomen stukken.
kom ik met mijn geld rond". Ze heeft En dan, ik krijg altijd nog een Lunch; beduusd en ze staarde met grote
Toneelopvoering
een diepgaande studie op het pakket. Als reclame kost dat slechts ogen naar kleine Vincent, die — hoe
4. Benoeming van leden van het al» De toneelvereniging „Op Hoop van hiertoe
van bugettering gemaakt.
de helft. Deze week is het:
is 't mogelijk — nagenoeg geen oog
gemeen bestuur van de stichting Zegen" voert a.s. Zondagavond in de gebied
Verder staan de bekende kookde»
„Touring 'Zandvoort".
meer had voor z'n moeder.
100 gr. pekelvlees,
Stadsschouwburg te Haarlem op: „In monstraties op het programma, ter»
„Nou, mevrouw.... we zullen het
100 gr. Gelderse gekookte of
5. Benoeming van leden en plaats» de nacht van de 16e Januari". De wijl in de tweede helft van Septem»
best samen rooien, hoor!"
boterhammenworst 65 cent.
uitnodiging kwam van de afdelin. ber begonnen wordt met de lampe»
vervangende leden van het
Moeder verwijderde zich schok»
Haarlem van de Ned. Amateur To kappencursus.
Mevrouw, waar is dat?
„Strandschap Zandvoort".
schouderend, roepend in aanzwellen»
neel 'Unie in verband met een Zo
Voorts zullen er zo mogelijk naai» Och, U weet wel, in de Kerkstraat de toonaarden dat ze Vincent om
6. 'Benoeming van leden en plaats» merfeest, waaraan door bijna 500 to cursussen en een cursus in kinder» no. 14, waar ze altijd die mooie ge»
twaalf uur zou komen halen.
vervangende leden van de com» neelliefhebbers uit geheel Nederlanc verzorging en opvoeding gegeven wor» lardeerde lever verkopen.
„Dag jongen van me., dag schat..
missie ex artikel 8 van de woon» wordt deelgenomen.
den.
Oh, ja, juist, bij GAUS.
och jonkie dan toch
lieve, lieve
ruimtewet.
knulleke.. om twaalf uur komt moe»
7. 'Voorstel inzake het verlenen van
der weer en om vier uur ben je weer
medewerking tot het beschikbaar»
thuis.... een hele avond en.... o, o,
stellen van gelden uit de gemeen»
(wegens plaatsgebrek: tranen.)
tekas ten behoeve van de aan*
Ja, hoor, moeder stond om kwart
schaffing van leer» en hulpmidde»
voor twaalf, op de stoep voor de
len voor het zevende leerjaar van
school. Het was een martelend kwar»
de R.K. school.
tiertje voor haar. Maar toen de deu»
ren openzwaaide, haalde ze verlicht
8. Voorstel betreffende subsidiëring
adem en ze keek uaar de rij stoeien»
van de stichting „R,K. Vorm»
de kinders, of ze Vincent'je, het
school tot opleiding van kleuters
schaap, kon ontdekken. Vincentje
onderwijzeressen" te Haarlem.
kwam er aan. Maar hij zag z'n moe»
der niet, want hij was in een met
9. Voorstel tot het verlenen van een
handtastelijkheid gepaard menings»
aanvullend crediet ten behoeve
verschil gewikkeld met een collega.
van de verbetering der verlich»
De jongens vochten als leeuwen. Zo
ting van enige vertrekken in het
rolden ze naar buiten. Vincents
raadhuis.
blousje was gescheurd en z'n knie
10. Voorstel tot het afgeven van een
bloedde. Moeder kreeg een steek in
verklaring, dat de gemeente geen
haar hart en ze kreet: „Vincent!"
gebruik zal maken van haar rech»
De andere jongen, 'd|ie ook niet
ten, welke zij zou kunnen ont»
meer brandschoon was, ontworstelde
lenen aan enige bepalingen van
zich aan de omhelzing en rende de
een koopcontract.
straat uit.
Vincent stond daar, als een hijgen»
11. Voorstel tot verkoop en toewij»
de jager, die door doornstruiken had
zing van grond in het Wederop»
gezwoegd achter het wild. Z'n ogen
bouwplan.
99. Aldra was hij terug, de twee vrienden volg»
100. „Zo u ziet, alles is in orde. Makkelijke bed»
schitterden en z'n wangen waren
den
logementhouder
'Pluimstaart,
die
ze
na
een
hele
den
en
als
het
regent,
morgenochtend
stromend!
wa»
rood. Toen zei hij: „'t Is mieters op
12. Voorstel inzake salarisherziening
klauterpartij
in
een
geriefelijke
kamer,
boven
in
de
ter
voor
de
wastafel.
Welterusten,
heren!
De
ontbijt»
school, moe
veel leuker dan
van het gemeentepersoneel.
boom, 'bracht.
kamer is twee takken lager. Om 8 uur is alles ge»
thuis!"
reed".
13. Rondvraag.
MOMUS.

Minimum aan schoolkennis [lezen en s c h r i j v e n ]
ontbrak ruim 100 jaar geleden veelal in Zandvoort.

Mensen en zaken

Wind en Vuurwerk

Eindrapport:
definitief oordeel of hulpmiddel?

dames

Ook Spierpij n

Vindt U dat erg, Mevrouw?

DG avontuurlijke reis

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

WIJKZUSTER:
Geboren:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
RUTH LOUISE
telefoon 2791.
dochter van
Gedurende de zomermaanden is de
J. Weilers
Zondagsdienst van de doktoren op*
F. J. M. WeilersiKortmulder
geheven.
Zandvoort, 25 Augustus 1953
Tijdelijk: Florakliniek, Haarlem
„PREDIKBEURTEN

RestantenVerkoop
Zaterdagochtend
om 9 uur
Zomerrestanten

Verloofd:
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
LIES WENSEL
Zondag 30 Augustus
en
10 uur: Ds W. Th. 'Hoek, pred.=di#
NICO PAAP
recteur van „Ruimzicht", Doetin*
chem.
Zandvoort, 6 September 1953
verkoop van alle
tegen abnormale prijzen.
Marisstraat 41
's Avonds geen dienst.
Nic. <BeetsIaan 46
PRIJZEN waar een ieder van moet profiteren. KORTINGEN van 10%—80% naar gelang de aard van
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 Receptie: Marisstr. 41 van 2.30*4.30 u.
het artikel.
Zondag 30 Augustus
Wij moeten plaats maken voor de GEHEEL NIEUWE WINTERCOLLECTIE, waarvan nu reeds de
10.30
uur: Ds 'H. Ruitcnberg van
eerste modesnufjes binnen komen.
Den 'Haag.
•^HAAST U. Er zijn natuurlijk diverse enkele stuks 11
-fc
Annex Cabaret „EXTASE"
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Dagelijks orkest
Zondag: H.iH. Missen 6.30, 7.30, 8.30
(alle plaatsen vrij).
CHARLES PROUCHÉ
Textiel- en Confectie Magazijn
9.30 Hoogmis; 11.00 (alle plaatsen
II
met zang van Gerty Brant
vrij).
.HALTESTRAAT 40 - Telef. 2087
Eens klant
blijft klant
's Avonds 7 uur Lof.
Programma volgende week:
In de weekdagen 7 en 7.45.
HILGA CRAMER
's Avonds 7.30 Lof.
Danseres
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
LES BERARDYS
hoek Emmaweg
De sportieve jongleurs
Zondag 30 Augustus
LEI
ILIMA
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Dansende fantaisiste
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Off. Dealer
Dinsdag l September
Zijn Uw gasten vertrokken?
8 uur; Samenkomst in „Ons Huis". Dan vlug aan de schoonmaak met
Spr.: Joh, H. v, Oostveen te Voor?
Scho onmaakartikelen
Julianalaan 295 - H A A R L E M - Telef. 11781
burg.
Via Zeeweg 8 km vanaf Zandvoort
uit Magazijn
Arts
Zondag 30 Aug. 9.45 uur: Radiotoe*
ALLE V.W. ONDERDELEN VOORRADIG
spraak (op 298 meter) door Dr Ph.
Verhuisd naar
van Praag van het Humanistisch Ver*
bond. Onderwerp: „Als de school Kastpapier
per rol v.a. ƒ 0,10
weer begint".
Kastranden
per stuk v.a. ƒ 0,02
ACTETASSEN
Boenders
v.a. ƒ 0,18 Telefoonnummer en spreek*
REISTASSEN
De geheel
Handstoffers
v.a. ƒ 0,45 uur ongewijzigd.
DAMESTASSEN
v.a. ƒ 0,75
GERESTAUREERDE ETALAGES
Koopt nu uw D E K E N S Zwabbers
3 rollen Closetpapier
ƒ 0,25 J. VAN DER MEER
PORTEMONNA lES
voor de winter
3 Pansponzen
ƒ 0,25
tonen U de allernieuwste
PORTEFEUILLES
Arts
ƒ 0,29
Pracht gestikte» en halfwollen dekens, Wafeldockjes
KOFFERS
Afwezig
ƒ 0,65
grote maten en natuurlijk alle andere Dweilen
Kopers en Zilverpoets .... v.a. ƒ 0,27 van Vrijdagavond 28 Aug. Voor al deze artikelen:
MANUFACTUREN
Trappen
per trede ƒ 1,75 tot en met 13 September.
van vooraanstaande fabrikaten in alle
per meter ƒ 3,10 Voor dringende gevallen ne=
Fa A. v.d. Veld-Schuiten Balatum
prijsklassen.
men de andere doktoren
Kruisstraat 12 - Telef. 2360 Weckflessen.
Solide en duurzame SCHOENEN en
waar.
PANTOFFELS voor iedere voet!
Wij verhuren serviesgoederen.
Sinds 1874
Binnenkort alleenverkoop
Bespreek vroegtijdig!
Tweede Bridge-drive Z.B.C.
D. BEEK

Hotel BOUWES-

DE W A A G "

VOLKSWAGE

ENTZINGER

Het Wonder van Zandvoort

KAMSTEEG's Automobielbedrijf N.V.

Brederodestraat 1

Herfstcreaties

Anth, Bakels

. r groot succes

Swaluëstraat 9 is achter de Haltestr.
Dinsdagavond hield de 'Zandvoortse Telefoon 2418 Ziet onze 4 etalages
,Bridgeclub de tweede zomerbridge*
drive in paviljoen Kiefer. Er werd M ODE V A K S C H O O L
wat het aantal deelnemers betreft een
Dir. Mej. A. KOPER
record geboekt, daar precies tweehon*
derd personen voor dit bridgefestijn l SEPT. aanvang NIEUWE CURSUS
hadden ingeschreven. Begrijpelijk was patroontekenen en naaien voor eigen
;
het daarom, dat de voorzitter, de heer gebruik.
J. G. Bisenberger, over dit steeds Opleiding Costumière, Coupeuse en
groeiende aantal zijn verheugenis Lerares.
Tramstraat J5>-Zandvoort
,, uitsp*akr,..vooral omdat de„ meeste
deelnemers toch uit Haarlem en om*
geving afkomstig zijn. De bridge*
De tijd nadert weer, dat U gaaf
drives van de Zandvoortse Bridge*
nazien wat" U zult vernieuwen.
club staan dan ook goed. aangeschre*
Dan naar
ven.
De wedstrijden stonden onder lei»
Woninginrichtingbedrijf
ding van de heren Fabel en van der
Weijden, die een vrij gemakkelijke
taak hadden, daar slechts weinig
puzzles behoefden te worden opge*
lost. De deelnemers hadden met de
spellen meer moeite!
• BEDDEN
Een schat van bijzonder fraaie prii*
•• MEUBELEN
zen ging ditmaal naar de volgende
® TAPIJTEN
koppels:
•
GORDIJNSTOFFEN
Aflijn: 1. Heren Bakker*Spruit 64V2
•
KLEINMEUBELEN
punt; 2. Heren Klesser=Zandbergen
63 punten.
• LINOLEUMS
B*/yn:
1. Heren Bergisch=Willemse
1
Speciaal ingericht voor opnieuw
65 /» punt; 2. Heren Groen*Nafhaus
stofferen van Uw meubels; op*
60Va punt.
nieuw overtrekken en bijvullen
C*fi/n: 1. Dames Guldemondfede
van matrassen.
Nijs 66 punten; 2. Mevr. Heijermans*
SPECIAAL Gordijnenatelier en
hr. Pasveer 61Va punt.
SPECIAAL Behangwerk.
ZWyn: 1. Heren de LugtsVps 68
HALTESTRAAT 27-29
punten; 2. Heren de Boer*Kluiskens
Telefoon' 2596
öóVa punt.
Eilijn: 1. Heren van Eerde*Wester=
Vraagt U ons eens vrijblijvend
man 61 punten; 2. Mevr. van Darte*
alle inlichtingen !
len*hr. Vader 60 punten.
Fslijn: 1. 'Heren van Hemert*Noord*
hoff 65 punten; 2. fam. Joustra 62 pt. HUIS-, DECORATIE- EN
G'lijn: 1. Heren Schipper*Stevens RECLAMESCHELDERSBEDRIJF
66Va punt; 2. Heren Elzinga*Verdonk
óOVa punt.
H'lijn: 1. Fam. Rienstra 59 punten;
Gevestigd 1879
2. Mevr. de Jager*hr. iGoedemans 58V2 Tel. 2562, Zandvoort.
Burg-. Engelbertsstraat 32 en 54
punt.
GLAS-ASSURANTIE
Jilijn: 1. iMevr. FaaseAr. Stevens
61 punten; 2. dames Botter=Beeker
60 punten.
K-Mjn: 1. Fam. Violet 69V,> punt; 2.
dames Horsmeijer*Mensink 64 pnt.

L, Balledux & Zn

Tandarts

O.S.S. naar handbaltournooi
A.s. Zondag gaat ons Ie handbalteam
naar Amsterdam om deel te nemen
aan het tournooi van Tonegido. O.S.S.
krijgt hier kans op een revanchewecU
strijd tegen Rapiditas, dat O.S.S. in
de finale van het O.S.S.=tournooi op
16 Aug. versloeg.
Het programma voor het heren»
team in de competitie is als volgt:
13 Sept: 14 u. O.S.S.=Amersfoort.
20 Sept.: 10.45 u. H.O.C. (H'lem)*

Monopole

Telef. 2513 °'

Afwezig
t.m. 14 September
Tolweg 2. Telef. 2160

M. VAN BORKUM
Pedicure — Manicure
Schoonheidsspecialiste
Dr Gerkestraat 21

Wegens vacantie
..GESLOTEN van
7 tot en met 15 Sept.
Dames K.J.C. „Noord"
WOENSDAG 9 SEPT. a.s.
begint onze club weer. Da*
mes die interesse hebben
zich aan te sluiten kunnen
zich opgeven bij het Secre*
tariaat. Maakt U zo moge*
lijk deze avond vrij. Wij
kaarten in de Kleine Zaal
van „Zomerlust", Koster*
straat, alhier. Aanvang 8 u.
n.m.
De Secretaresse:
E. Th. Manders*Bruijning,
Nic. Beetslaan 12 b.
1000
WOLLEN DEKENS
Zaterdag en Maandag
verkopen wij prachtige
wollen dekens, 2e keus
(kl. afwijkingen), aan in*
stellingen en particulie*
ren;
ƒ 15,50, ƒ 17,50,
ƒ 18,90. Komt nu uitzoe*
ken in onze toonkamer.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

Garage en Taxibedrijf
Fa J. v. d. BOS & Zonen DE
TOL, telefoon 2332

WEEK-AGENDA

Kerkstraat 29-31

Gr. Krocht 18
De Goedk. A msterdammer

„WAARDEBON!"
Vacantiepermanent van f 6,'
voor ƒ 3,5 tot 30 September.
MAISON MODERN, Zee-,
dijk 121, A'dam. Tel. 47671

Welfschoenen!

BROSSOIS, Grote Krocht
Annex Reparatiesinrichting

Uitslag verloting •
„Zandvoortmeeuwen" Wegens vertrek TE KOOP: Gevr. ZIT=SLAA'PKAMER,
v. juffrouw alleen, b.b.h.h.
De prijzen zijn gevallen op Nieuw gebouwd perceel Br. no. 6707 bur. Zandv.Crt.
no's: 1896, 2430, 846, 1800,
2118,
2401, 274, 2310, 2051,
1632. Af te halen bij E. Loos,
Haltestraat 35.

met centr. verw., garage
enz.
met uitzicht op zee.
Ruime hypotheek aanwezig.
Tevens nog enige FLATS,
alsmede DIVERSE PER»
Wegens vertrek naar het CEL'EN in aanbouw.
buitenland TE KOOP:
Te bevr. bij:
Makelaar S. ATTEMA,
AUTO, merk Vauxhall,
Hogeweg 64. Telef. 2715
jaar 1951, in uitst. staat.
Adres: Kostverlorenstr. 129,
Zandvoort, telef. 2461.
kan leren bridgen.
Permanente WOONRUIM* Een ieder
beginners
TE gezocht door jong echt» Voor
en aanmelden
p. met baby 8 mnd., liefst Lesavonden
avond 8 uur.
ongem. of gestoff., ing. 15 iedere
Sept. Br. met prijsopg. ond. Gezellige sfeer.
Aanbevelend,
no. 6706 bur. Zandv. Crt.
W. G. GEBE.
Grote Krocht 30 a.
WONINGRUIL
Zandvoort of omg.
WONINGRUIL
Aangeb. ben. won. aan zee,
AmsferdamsZandvoort.
3 k., vóór* en achtertuin, Aangeb.
huisk. met zij*
Tel., ƒ 20,» p.m. Gevr. gro* suite en 3l slp.k.,
douchecel,
tere woning met gr. tuin, gr. war. (Huur ƒ 36,70
m.
r
liefst duinz. Br. onder no. Gevr. woning te Zand%p.
oort.
6701 bureau Zandv. Crt.
Br. no. 6705 bur. Zandv.Crt.

BRIDGEN

Te koop 13 J. KONIJNEN,
2 mnd. oud, ƒ 1,30 per stuk.
Kostverlorenstraat 38.
Bejaard echtp. vraagt een
paar KAMERS, permanent.
Br. no. 6704 bur. Zandv.Crt.
Gedipl. ervaren lerares heeft
nog enige uren beschikb. v.
VIOOL* en PIANOLES, ook
aan huis. Olly Folge Fonden.
W. de Zwijgerlaan 41, Sant*
poort. Tel. K 2560 - 8877.

Singer electrische
naaimachine te huur
ƒ 5,— p. wk.
v. d. SCHELDE, Haltestr. 7

Foto „Lion"
Foto*studio Joh. v.d. Meer

Haltestraat 69

AIRDALE TERRIËR PUPS
koop prachtige 6 ARM.
gr. soort v. rasz. st.b.ouders. Te
Telef. 2778
m. kapjes en lamp*
Tel. 2296. Dr Mezgerstr. 34. KROON
jes voor elk aann. bod.
Noorderstraat 30.
WONINGRUIL
Gevr. te Zandvoort op ge» FE KOOP GEVR. gebruik*
zellig punt, zonnige mod. 4' te golfplaten, baddingen en
5 k. won. m. badk. en tuin. timmerhout. Dr. Mezgerstr.
Aangeb. te A'damsZ. zon* 34 huis.
nige mod. grote 2de etage,
laagbouw. Huur ƒ 47,95 p.m. Gevraagd door heer, NET Ontwikkelen * Afdrukken
Br. no. 6702 bur. Zandv.Crt. KOSTHUIS. Meubilair kan Developping t Printing
worden meegebracht. Br. no. Developpement = Tirage
GARAGE gevr. voor direct 6708 bureau Zandv. Crt.
Entwicklen = Kopieren
of per l Sept., omg. Vuur,»
boetstr. voor Chevrolet»per*
TE K O O P
sonenauto. Brieven ond. no. ENIGE PERCELEN
6703 bur. Zandv. Crt.
op 1ste stand, met of z,or&
der centr. verwarming, da*
Abonneert u
Te koop z.g.a.n.
KINDERWAGEN, ƒ 60,-. delijk te aanvaarden. Hypo»
theek op bill. voorwaarde
Ten Kateplantsoen 10.
op de
beschikbaar.
Makelaar W. PAAP
Te koop JON'GENSFIETS,
leeftijd 12=14 jaar. Br. ond. Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965 ZANDVOORTSE
no. 6709 bureau Zandv. Crt.
TWEE MAAL PER WEEK
COURANT
brengt de
WERKSTER biedt zich aan.
Zandvoortse Courant
Brieven onder no. 6710 bur.
U al het plaatselijk nieuwsl
Zandv. Courant.

Vrijdag 28 Aug. 7 en 9.15 uur: film Voor stoffeerwerk
naar de vakman
„Het Lied van de ^Voestijn".
F. C. Heemeyer
Zaterdag 29 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
v.Ostadestr. 7a Telef. 3116
Zondag 30 Aug. 7 en 9.15 u.: idem.
Maandag 31 Aug. 8 uur: film „Meis*
Uitstapje Ouden van Dagen
jes in het wit".
Dinsdag l Sept. 8 uur: idem.
Donderdag 3 September a.s. zal het
Woensdag 2 Sept. S uur: idem.
jaarlijks uitstapje worden gemaakt
Donderdag 3 Sept. 8 uur: idem.
met de Oudjes van Zandvoort.
vJ.O«O.
V.a. Vrijdag 28 t.m. Maandag 31 Aug.
'De vertrektijd is bepaald op 9 uur
27 Sept: 14 u. O.S.S.*Catchers
2.30 uur: film „De Wondersteen". precies van het Gasthuisplein.
(A'.dam).
Het belooft een dag vol van ver*
4 Oct: 14.30 u. Turno (A'dam>
Andere attracties en
- ^
O.S.S.
rassingen te worden.
nuttigheden
11 Oct.: 14 u. O.S.S.=S*S.V.U.
(Utrecht).
Een scheef duo
Dagelijks in Hotel Bouwes: Orkest
18 Oct: 14 u. Vriendschap (A'dam)*
Charles Prouchô met zang van Woensdagavond werd vanaf 't Raad»
O.S.S.
Gerty Brant. De komende week: huisplein terzake openbare dronken*
23 Oct.: 14 u. Q.S.S.*Aalsmeer.
schap naar het politiebureau overge*
Hilga Cramer, danseres; Les Be* bracht en ingesloten een 45*jarige
l Nov. en 8 Nov. zijn vastgesteld als
rardys, de sportieve jongleurs; Lei Haarlemmer en een 35=jarige inwo*
inhaaldag voor eventueel afgelaste
ner van Groningen.
Ilima, dansende fantaisiste.
wedstrijden.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd; staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld:
Indonesië: s.s. „Riouw" (3 Sept.)
Ned. N\v. Guinea: m.s. „Peleus"
(11 Sept.)
Ned. Antillen: m.s. „Oranjestad"
(l Sept.)
Suriname: m.s. „Bonaire" (2 Sept.)
Unie van 'Z. Afrika en Z.W. Afrika:
m.s. „Edinburgh Castle" (5 Sept.)
Canada: m.s. „Westerdam" (3 Sept.)
'Zuid Amerika: s.s. „Eva Peron"
(5 Sept.)
Australië: via Engeland (5 Sept.)

Nieuwe salarisregeling
gemeentepersoneel
In de Raadszitting van l Sept., Dins*
dag a.s., zal onder meer een voorstel
in behandeling komen omtrent een al*
gehele salarisherziening voor het Ge*
meentepersoneel.
Voor vele groepen van gemeente*
personeel zal deze herziening een sa*
larisverbetering betekenen.
*
In het a.s. Dinsdagnummer hopen we
op de Raadsagenda, die vele „benoe*
mingspunten" voor diverse commis*
sies en besturen bevat, nog nader te=
rug te komen.

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
VACANTIE
Brood- en Banketbakkers
VOETBALVERENIGING
„ZA'NDVOORTMEEUWEN"
Zandvoort meeuw en l speelt
vriendschappelijke thuiswedstrijd.
Er resten de verenigingen nog twee
vrije Zondagen voordat de competitie
begint. Deze worden door Zandvoort*
meeuwen benut voor het spelen van
vriendschappelijke wedstrijden. A.s.
'Zondagmiddag om 3 uur speelt het
Ie elftal een vriendschappelijkt thuis?
wedstrijd tegen de sterke 3e klassev
D.EJVl. uit Beverwijk.
*
Zaterdagmiddagtournooi.
Het jaarlijks door Zandvoortmeeu*
wen te organiseren tournooi voor
Zaterdagmiddagelftallen om de Gebr.
de Graaf»wisselbeker, begint a.s. Za.i
terdag met de halve finales. Het pro*
gramma voor deze dag luidt:
Zandvoortmeeuwen=*Kinheim
3 u.
Telefonia»V.E.W.
3 u.
De winnaars van deze ontmoetingen
zullen op Zaterdag 5 September te*
gen elkaar spelen om de eerste en
tweede prijs, terwijl de verliezers om
de derde en vierde prijs de strijd te*
gen elkaar zullen opnemen.
*
Adspirantentournooi.
'Het door de jonge voetballers met
veel "belangstelling tegemoet geziene
jeugdtournooi, georganiseerd door
iZandvoortmeeuwen, wordt a.s. Zon*
dag gehouden. Ook de interesse van
de ouderen blijkt telkenmale groot
te zijn voor dit jeugdfestijn.
Er wordt gespeeld in twee groepen
van 4 elftallen, n.l. een A en een B
groep. De winnaars en verliezers ont»
moeten elkaar na de eerste wedstrijd
om de prijzen. Als hoofdprijs is voor
groep A de Burg. van A!phen»wissel»
beker.
Een extra attractie aan dit tournooi
is dat ook vier welpen=elftallen te»
gen elkaar zullen spelen, bedoeld als
tussenwedstrijden. Dit zijn spelers
die nog geen 12 jaar zijn en dus nog
niet aan de gewone competitie deel
mogen nemen. Voor hen vormt een
echte wedstrijd een bijzonderheid.
Het programma luidt:
Groep A:
Zandvoortm. a»D.C.O. a
10 u.
Schoten a»Sport a
11 u.
Tussenwedstr.: Zandv.m. welpen a*
Schoten welpen a
12 u.
Verliezers groep A
l u.
Winnaars groep A
2 u.
Groep B:
'Zandvoortm. b*Schoten b
10 u.
'D.C.O. b*Sport b
11 u.
Tussenwedstr.: Zandv.m. welpen b*
Schoten welpen b
12 u.
Verliezers groep B
l u.
Winnaars groep B
2 u.

SCHIPPER'S BAKKERIJ, 'Haltestraat 23
Pa. 'KEUR, Diaconiehuisstraat 36
Fa. VAN >DUIJN, 'Helmersstraat 26
Fa. VAN STAVEREN, Zeestraat 48
Fa. BALK, «ogeweg 27
Fa. VAN DER WERFF, 'Gasthuisplein l
Banketbakkerij THOMAS, Haltestraat 13
Banketbakkerij STEENKEN, Gr. Krocht 20b

Geopend
van 13 tot en met
19 September

Fa. VAN VEEN, Helmersstraat 2
Fa. KUN'EMAN, Haltestraat 33
•GORTER'S 'BAKKERIJ, Prinsenhofstraat 3
Fa. VAN DER iMIJE, Willemstraat 29
Fa. RINKEL, Raadhuisplein l
Banketbakkerij BOSMAN, Kerkstraat 22

Dansschool JOH. L. VAN DUIN

iGedipl. en erkend dansleraar

Bespreek thans reeds met Uw kennissen en vrienden
voor het volgen van een onzer gezellige danscursussen
gedurende het a.s. winterseizoen.
Inschrijving vanaf 14 September a.s. iedere Maandag*
avond van 20 tot 22 uur in „Esplanade" te Zandvoort,
Badhuisplein.
X" Dansschoo! Joh. L. van Duin is toch gezelliger?!

Ruimt U op 1

2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2560
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadiiuisplein
Stoomwasserij „Hollandia",
fjjnstrtikerü, 3. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Taxi dag en nacht, Zandvoortselaan 7
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Wönhandel Lefferts, Zeestr. 44

Haltestraat 12 A - Telefoon 2099

VEILING
van DIVERSE INBOEDELS welke
wordt gehouden half September.
Goederen kunnen dagelijks worden
opgegeven.
Veilinggebouw

„DE WITTE ZWAAN"

KONINGIN WILHELMINA FONDS
ter bestrijding van de K A N K E R

COLLECTE

op Zaterdag 29 Augustus
Collectanten waaraan dringend behoefte, gelieven zich
nog op te geven 'bij Mevr. Blaauboer, 'Haltestraat 46.
Bestuur afd. Zandvoort.

voor elke beurs

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 28 tot en met
ZONDAG 30 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Kathryn Grayson, Gordon Mc Rae, Raymond
Massey, Steve Cochran in:

Het Lied van de
Woestijn
(In Technicolor). Alle charme van de beroemde
Operette. Alle romantiek, wilde pracht en harts*
tocht der woestijn.
Toegang 14 jaar.
Vanaf MAANDAG 31 AUGUSTUS tot en met
DONDERDAG 3 SEPTEMBER
(l AVONDVOORSTELLING. Aanvang 8 uur)
June Allyson, Arthur Kennedy, Gary Merrill in:

Meisjes in het Wit
Onthullingen uit het privé leven van een vrouwe*
lijke dokter.
Toegang 14 jaar.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 - Telefoon 2974
Vanaf 15 Sept.

zaal disponibel
zeer geschikt

voor club of vergadering
Gezellige sfeer en matige consumptieprijzen.
Te bevr. Zeestraat 26, telef. 2196.
<;

Goede Boeken
voor de jeugd!
Leesbibliotheek

Vanaf VRIJDAG 28 tot en met MAANDAG
31 AUGUSTUS, 2.30 uur (alleen bij slecht weer)
Wij brengen U het geheel Nederlands gesproken
sprookjesfilmwerk

„DE OPBOUW"
Tollensstraat 47 - Telefoon 2975

De Wondersteen
Toegang alle leeftijden.

Een uniek programma.

Grondverf
nu f 1,70 per kg

Vanaf Maandag 31 Augustus
één avondvoorstelling, aanvang 8 uur

Haltestraat 58 » Telefoon 2174

telefoonnummers
en adressen

„DE WOLBAAL"

Aanvang der nieuwe cursussen
begin October a.s. in „Esplanade"

Looman
Brillenspecialist

Belangrijke

Wij hebben voor U een uitgebreide
sortering in
stevige WOLLEN BREIGARENS!
Voor jongens en meisjes: PULL*
OVERS en VESTEN, ONDERGOE*
DEREN, KOUSEN en SOKKEN.
Jaeger Wol
per bol 50 gr. ƒ 0,85
Neveda Wol
100 gr. v.a. ƒ 1,98
Wijko Wol .... per bol 50 gr. ƒ 1,05
Dikke Sportwol
100 gr. ƒ 2,38
Lingerie Wol
100 gr. ƒ 1,75
Sokken Wol
100 gr. ƒ 1,98

Geopend
van 6 tot en met
12 September

Telefoon 2164

'nbewijst
Goede
Schoolbril
dan goede dienst

Huishoudlompen
25 et per kg.
Koper, lood, zink, de hoogste beurs
prijs.
Pakhuis: SCHELPENPLEIN 7
geopend van 9—5.30 uur

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

gebreide
School kleding

Gedurende deze twee weken G E E N BEZORGING!
>f
Verkoop uitsluitend a CONTANT!
>f

Uw kind zal beter leren
als het goed kan zien

Bel
A. Akersloot op:
telef. 2845

Pjjnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAB

.Het^ienboljaar is weer begonnen en
er gaat niets boven

Verzoeke dit uit te knippen!

Sport

Blijft steeds de beste
v
voor een goede wasverzorging

La k verf

Chocolaierie
M. C. VAN NOL
Kerkstraat 34 ~ Telefoon 2364
brengt U vanaf heden wederom de zo bekende
en gewaardeerde

Amandel
Speculaas
ƒ 0,59 per 250 gram

f2,75 per kg

bij

VERVO

Verf
Glas
Behang

Schoonmaakartikelen
Jan Snijerplein 1

Telefoon 2055

WILT U SLAGEN VOOR HET

MIDDENSTANDS-EXAMEN
Volgt dan de opleiding bij
N. J. Th. SGHMIDT Leraar M.O. Boekhouden
Deze zomer slaagden 10 van de 13 cursistenll
Persoonlijke inlichtingen en aanmelding:
KAANDAGAVON'D van 8 tot 9 uur
aan de Julianaschool, Brederodestraat 15.
Prospectus verkrijgbaar bij
Boekhandel F. van 'Herwijnen, Haltestraat 12.

'Wij leveren

Alles voor de School
Ook voor de

MIDDENSTANDSCURSUS
Boek* en Kantoorboekhandel

Zaaltjes beschikbaar
voor verenigingen, clubs e.d. tijdens de winter*
maanden.

Hotel
BODAMER
Hogeweg 42 — Telefoon 2313

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, 'Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerfcestraat' 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

F. VAN H E R W I J N E N
fialtestraat 12 » Telefoon 2686

Adverteert in de Zandvoortse Courant

j. H. G. WEENINK

de,
DE SCHOOL.
Als wij zes jaar oud 'Zijn verandert \
plots de wereld.
'
>
De school neemt ons in bezit en
daarmee betreden we een nieuw Ie*
vcnsterrein.
Daar is allereerst: De juffrouw.
Tot nog toe 'liep de wereld vol met
juffrouwen en meneren die ons vol*
komen koud lieten, maar nu is daar
gekomen DE juffrouw.
Zij troont op een verhoging voor"
de klas. Zij is de absolute heerseres
over een zalige bak met kleurkrijtjes.
Zij slijpt potloden in een tnachientje
wanneer zij maar wil.
Zij schrijft sierlijke letters op een
smetteloos bord.
Zij vertelt spannende verhalen.
Zij ruikt zo lekker.
Zij heeft mooie jurken aan en glim*
mende armbanden en een halsketting.
•Zij beslist zonder meer over je
inktlap, je gommetje, je plaats in de
klas, je gang naar achteren.
Zij kan alles, en weet alles.
Al is je moeder nou toevallig doe*
:or in de letteren en je vader een
wiskundige van formaat, zij weten
niet half zoveel van taal en rekenen
als de juf.
Wat de juf zegt is onaantastbaar,
onweerlegbaar.
Maar tenslotte kan de juf je ver*
irouwde worden. Zij daalt dan een
weinig neer van haar verheven plaats
om je te horen fluisteren: juf, ik heb
een zussie gekregen!
Ze treedt echter nooit tot op de
segane grond, want ze blijft in haar
waardigheid altijd een beetje zweven
boven gewone stervelingen.
De meesters uit de hogere klassen
ijken helemaal eng. Niet aan denken
dat je daar later nog eens bij in de
vlas zult zitte~h. Die ene vooral moet
streng zijn, dat zegt je oudste
sroertje.
'Meesters zijn godheden. Ze in een
winkel of op straat tegen te komen
aetekent gewoon een zenuwstuipje.
Kijk daar, meester Brandeberg, hij
•coopt een haring! Oh, kijk eens hij
eet hem op, zo maar pp straat, ah!
Die indruk bewaar je als een kost*
Dare schat. Daar is mee te geuren de
volgende dag: Ik zag de meester van
de zesde klas, hij at een haring! Stel
je voor, de meester at een haring.
Ontzag. Gegichel, Verbazing.
Wij zien de meester niet als een
gewone man, de juffrouw niet als een
jewone vrouw.
'Zij zijn onwezenlijke figuren in een
mysterieuze tempel.
Thuis met de pen van je vader
schrijven is natuurlijk heel gewichtig,
maar op school met het potlood van
de juf te mogen tekenen is een ge»
beurtenis die je nooit meer vergeet.
Tenminste als je zes jaar bent.
Heerlijke tijd!
NEEL.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
In de afgelopen week werd in tegen»
woordigheid van bestuur, commissie»
leden en lescommissarissen kennis ge»
maakt met de heer W. 'H. Linterinan,
di, zoals reeds werd medegedeeld,
thans als leider van de gehele vereni»
ging zal optreden.
Met nadruk werd er de aandacht
op gevestigd, dat het aanbeveling ver»
dient, dat alle leden reeds de eerste
week, beginnende met Maandag 31
Augustus, aanwezig zijn, opdat na 't
leggen van de nodige contacten, spoe»
dig met de voorbereiding van onze
jubileumuitvoeringen begonnen kan
worden.
Ook de vr>lley»ball»spelers(sters) en
handballers(sters) worden reeds da»
delijk verwacht, in verband met de
voorbereiding van de competities.
Een wijziging in de handbaltraining
werd in overweging genomen.
*
Athletiek
Op 6 September a.s. vindt op het ge»
meentelijk sportterrein aan de KIe»
verlaan te 'Haarlem de dualmeet»
athletiek plaats tussen de ploegen
van de Kennemer Turnkring en het
Noord»Hollands Zuiderkwartier.
Zoals bekend werden 4 heren van
onze vereniging voor deelname uit*
genodigd, doch door hun reeds ge»
dane toezegging van deelneming aan
het handbaltournooi voor het kam»
pioenschap van Haarlem e.o., heb*
ben zij voor hun benoeming moeten
bedanken.
Voor de adspiranten organiseert de
Kenntmer Turnkring op Zaterdag 12
September eveneens athletiekwed»
strijden op het veld aan de Klever»
laan.
Voor de jongens en meisjes van
11, 12 en 13 jaar wordt verwerkt: 60
meter hardlopen, kastiebalwerpen en
verspringen.
Voor meisjes van 14 en 15 jaar: 60
meter hardlopen, handbalwerpen en
hoogspringen.
Voor jongens van 14 en 15 jaar:
80 meter 'hardlopen, kogelstoten en
hoogspringen.
In de komende week kunnen de
jeugdleden zich op de lessen voor
deelname opgeven, daar de inschrij»
ving op 5 September sluit.
*
Wandelen
De jaarlijkse wandelmars van het K.
N.G.V. vindt plaats vanuit Velsen op
19 en 20 September a.s. Inlichtingen
en opgave bij de secretaris of op.de
lessen!!
•' '•-
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Politietoneel zal
,Goud en antiek' spelen

WEER BOUW
VAN VIJFTIG WONINGEN

De ZamlvoorLse Politie Toneelgroep Het energieke bestuur van de woning'
in studie nemen de thriller „Goud
ligt een heel roman-genre Het circuit, dat voor deze wedstrij» voor de toeschouwers een dankbaar zal
bouwvereniging „Eendracht maakt
aanvaarde uitleg te geven van de te en Antiek" in drie bedrijven door

Er is waarschijnlijk geen genre
in de wereld van het boek op te noe»
men dat' vanaf de verkoop van het
eerste exemplaar zo'n opgang heeft
gemaakt als de detectieve»roman.
De verschijningsdatum van de
eerste speurders»roman is vrij sche»
merig (midden vorige eeuw), maar
vast staat dat de beoefenaars van het
detectiveverhaal niet hun duidelijke
voorkeur voor het 'beschrijven en
ontwarren van 'boze en afschuwelijke
zaken zonder slag of stoot werden
aanvaard; in tegenstelling tot andere
vormen van romanliteratuur die zich
pas na een lange en moeizame weg
een bescheiden plaats'je in de volks»
gunst wisten te veroveren.
De grote 'belangstelling voor crimi»
nele zaken die reeds lang vóór de ver»
schijning van de detectiveroman be»
stond, heeft waarschijnlijk niet wei»
nig tot het succes van dit genre bij»
gedragen.
Deze vorm van literatuur vindt tal»
loze beoefenaars, niet in.'t minst in
ons eigen land waar de namen als
Corsari, Havank, Ekmar voor de
liefhebbers een goede klank hebben.
Toch herbergt de detective»litera»
tuur slechts enkele uitschieters, het
merendeel komt niet boven de mid»
delmaat uit of blijft daar zelfs ge»
heel onder.
Een vaak — p.i. ten onrechte — ge»
uite mening is, dat men tot de de»
tective»roman alle romans kan reke»
nen die zich op enigerlei wijze bezig
houden met personen die dieven en
moordenaars vangen.
Men kan natuurlijk griezelige ver»
halen schrijven met een crimineel ge»
val als inzet en deze stof op „span»
nende wijze" behandelen; in iedere
goede detective is iets van die span»
ning aanwezig, maar voldoende om
het boek te doen slagen is het niet.
Het klassieke voorbeeld van de de»
tective»roman komt van Edgar Allen
Poe, -die in zijn drie bekende mys»
-terieï-verhalen- eigenlijk de grondslag
heeft gelegd van dit type boek n.l.:
Een oplossing van de misdaad door
een proced'é van een logische redene»
ring, gevolgd door een aaneenschake»
ling van conclusies en associaties.
Afgezien van de held in de detec»
tive»roman, die in de figuur van
Sherlock Holmes — een schepping
van Conan Doyle — bijna anecdo»
tische vormen 'begon aan te nemen,
geschiedt de beschrijving van de mis»
daad nog steeds volgens de „method
'Poe". " "Wel is het zo dat de moderne
" speurders»roman door wetenschappe»
lijke ontdekkingen uiteraard ontdaan
is van een aantal raadselen waarmee
de detective»schrijvers -van het ver»
leden zo graag koketteerden.
De verhalen zijn hierdoor soberder
geworden en men is, trouw aan het
voorbeeld, aandacht aan het psycho»
logisch detail gaan schenken.
Een schrijfster als Agatha Christie
die nu 36 boeken over Poirot de fijn»
zinnige 'Belgische detective heeft ge»
schreven, heeft het gehele genre in
die richting o.i. gunstig beïnvloed.
Heeft de smaak van het detective»
romans lezende publiek gelijke tred
gehouden met de door de tijd ver»
oorzaakte veranderingen in de mis»
daadverhalen?
De vraag is niet met een volmondig
ja of neen te beantwoorden.
Velen zijn n.l. in de veronderstel»
ling dat b.v. de romans van Sax
Rohmer (dr Fu Manchu) tot de de»
tective»stories gerekend kunnen wor»
den. Maar het zijn juist dit soort
auteurs die hun .kracht zoeken in het
beschrijven van vieze beesten en on»
telbare worgers, hetgeen bij gebrek
aan overtuigender middelen juist als
een zwak punt van een dergelijk
auteur kan worden beschouwd.
Het oplossen van de misdaad is in
dit soort boeken meestal niet meer
dan een kwestie van krachtpatserij,
waarbij de detective gelukkig steed
de sterkste blijft.
Maar wanneer \vij ons zuiver bepa»
len tot de met minder geweld, maar
met meer vernuft en scherpzinniu-heid geschreven detective, dan ge!o=
ven wij, dat een groot deel der lezers
de soberder en beschaafder behande»
ling van de stof heeft geapprecieerd.

DERDE WETHOUDER
TE ZANDVOORT?
Naar wij vernemen zal vanavond een
door verschillende Raadsleden on*
dertekend ingekomen stuk aan de
orde komen, waarin gevraagd wordt
om de benoeming van een DERDE
wethouder te Zandvoort.
Dit maakt het punt van de wets
houdersverkiezing wel tot een zeer
belangwekkende aangelegenheid.

den goedgekeurd was, lag Zondag»
middag in een grienende regen te
wachten op de deelnemers, die elkaar
2 na 2 zouden bestrijden.
Om twee uur startten de eerste
twee van de 44 deelnemers. De af te
leggen baan was van af de tribune
geheel te overzien .en het publiek,
dat naar ons idee hoofdzakelijk bc»
stond uit vrienden en kennissen van
de deelnemers en dat makkelijk een
plaats kon vinden op het overdekte
deel van de tribune, zag door een
nevel -van de door de wind voortge»
jaagde regen de eerste strijd on r»
branden. Meteen na de start gingen
de auto's links om naar de Tarzan»
bocht, die dus tegen.de normale rich»
ting in moest worden-, genomen.
In de meeste duels was de strijd al
beslist in de eerste bocht, dus nau»
welijks 5 seconden na de start, beha!»
ve bij de nummers 3 en 4, waarvan
de heer v. d. Vlugt met zijn Renault
na de Tarzanbocht binnendoor geno»
men te hebben achterste voren in het
zand terecht kwam, zijn wagen toch
weer vlot kreeg maar door zijn uit*
stapje veel tijd verloor.
Ook bij de nummers 29 en 30 bleef
de spanning er tot de laatste meter
in, tot tenslotte de heer Zwikstra met
no. 29 de strijd met 0.3 seconde ver»
schil in zijn voordeel beslechtte.
•De voorzitter van de RAC=West
trachtte het publiek op de hoogte te
houden van de verrichtingen en gaf
de gemaakte tijden op. Officieuze
tijden uiteraard. Tot groot ongenoe»
gen van vele. aanwezigen werd hij bij
dit werk echter belemmerd door het
zeer veelvuldig uitvallen van de ge»
luidsinstallatie. Het werd dan voor
de belangstellenden ook uitermate be»
zwaarlijk enig vergelijkend materiaal
te vergaren.
Na de sprints, die tot ongeveer half
vier duurde, werden, de. obstakels «e»
plaatst, die de klassementsproeven
mogelijk moesten maken.
Gelukkig liet de microfoon de spre»
ker op dit moment toe de deelnemers
waarschijnlijk ten overvloede, maar

Edward Percy.
volbrengen kunststukken.
Zaterdag 7, 14 en 21 November
De heer IHugenhoHz gaf aanschou» a.s.Opzullen
de opvoeringen volgen in
welijk onderwijs in deze materie. Op „Zomerlusi".
eerste avond wordt
verzoek v a n ' d e heer Bevcrdam her» ge.specld voorDe
de andere
haalde hij dit nog een tweede en der» avonden voor genodigden,
publiek, ten bate van
de keer.
Niettegenstaande dit drievoudig een nog nader hekend te maken lief»
voorbeeld waren er- nog enkele deel» dadig doel.
nemers, die het verkeerd deden.
Het ineens ronden van het eerste Opbrengst collecte
obstakel bleek uiterst moeilijk met de Kon. Wilhelminafonds
„gewone auto's". De sportwagens vol»
brachten dit kunststuk onder de De opbrengst der collecte voor het
vaardige handen van hun bestuurders Koningin \Vilhelmina Fonds ter be»
beter. Het gelukte de heer Theo Koks strijtling
van de kanker op Zaterdag
evenwel met zijn Volkswagen ook j.!, 'bedroeg
ƒ 462,34.
prima. De heer Oosten draaide met
Een woord van dank aan de col»
zijn Riley Sportwagen bijna rond, /o» lectanten,
die in het slechte weer hun
dat zijn tijdwinst niet zo enorm wns. taak volbrachten,
is hier wel op z'n
Het rookgordijn dat hij legde was plaats.
echter wel aanzienlijk.
Hel Bestuur afd. Zandvoorr.
Om vijf uur was alles afgelopen en
de heer Beverdam die enthousiast de
beste tijden van Hoogevecn gean»
nonceerd had en ook nog die van ver»
schillende andere deelnemers, maakte
zich op voor een afscheidswoord «e»
richt tot het publiek. Dit vernamen
wij persoonlijk van hem zonder me»
chanische middelen, want weer liet de
geluidsinstallatie hem in de steek.
Tot slot de uitslagen:
H. Hoogevcen legde met Minor in (Het afgelopen weekend heeft met
het algemeen klassement op de eerste zijn stormachtige regenvlagen heel
plaats beslag. Tweede J. Heidendahl wat op zijn geweten. Ten eerste w.is
met Peugeot, derde J. den Ouden met het 't laatste weekeinde van deze zo»
Citroen. In de diverse klassen won» nier, dat helemaal vencgcnd uit de
nen: 'Klasse l (tot 1100 cc): H. Hui» bus kwam en ten tweede viel het fuU»
zinga met Fiat; klasse 2 (van 1100pirantcntournooi van „Zandvoort»
tot 1200 cc): W. Poll met Volkswa» meeuwen" volkomen in het water.
gen; klasse 3 (van 1200 tot 1500 cc): En dat was een grote teleurstelling
J. Heidendahl met Peugeot; klasse 4 voor nagenoeg 150 jongens van S tot
(van 1500 tot 3000 cc):'.f. den Ouden 15 jaar.
met Citroen; klasse 5 (boven 3000 cc):
De trophce, waarop door de jonge»
P. van Dijk met Ford Sportwagen» lui jacht gemaakr zou worden, was
klasse: H. 'Hoogeveen met Minor.
de fraaie Burg. van Alphcn=wisselbe=
ker, indertijd door oud=burgcmeestcr
iH. 'M. van Alphen beschikbaar ge»
steld en sinds 1952 in het bezit van
H.E.D.W. te Amsterdam, waar hij nu
Wedstrijden ,Kindervreugd' i\o<>
een jaartje blijft.
Had dit tôurnooi doorgang gevon»
De speeltuinvereniging ,Kindervreugd'
houdt op Zondagmiddag 13 Septem» den, dan was de beker voor de zeven»
ber wedstrijden in de speeltuin. Op de maal verspeeld.
Zondag 20 September wordt een
Als bijzondere attractie hadden de
„vossenjacht" georganiseerd.
welpen van Zandvoortmecuwen enige

't
Aitractiettoekomststhema
De regentijd, die het' achter ons lig»
gend seizoen gekenmerkt heeft als
een — laten wij er eerlijk voor uit»
komen — natte zomer, heeft ons
weer eens te meer geplaatst voor het
probleem van de attractieve mogelijk»
heden en
eb..... ook wel onmo*
gelijkheden van de badplaats.
Eigenlijk hebben we niet zo veel,
waar wij 's zomers onze talrijke gas»
ten mee kunnen vermaken. (Om van
de ingezetenen nog niet ee-ns te spre»
ken). Wij hebben de zee. 't Is waar.
De zee is voldoende als er een be»
hoorlijke portie zon bij komt. Maar
hoe lang en hoe dikwijls schijnt de
zon nog in de seizoenen? Daarom
moeten er attracties komen, die het
grote publiek vasthouden, of des»
noods vermaken, als het weer te mil
is om er blij mee te zijn. Mevrouw en
de heren hebben daar nog maar
steeds te weinig oog voor, maar nu
ze vanavond voor 't eerst met z'n
vijftienen zijn, mag ik terecht de hoop
uitspreken dat Zandvoort in de naas»
te toekomst de vruchten zal plukken
van de vroede bemoeiingen. O j.i.
voor ik 't vergeet: Welkom, hoor,
nieuwelingen, welkom in de club!
Wat we in het verleden wel erg ge»
mist hebben, is een stadion, een
groot stadion, plaats biedend aan alle
sportifcvelingen uit het „achterland",
die — als het mooi weer zou zijn ge»
weest — aan het strand lagen te bak»
ken. Er is al eens een keer sprake ge»
weest van 'u dergelijk sportscentrum.
Welnu, \ve krijgen een kans, vooral
nu Zandvoort blijk geeft iets voor
sportvelden te voelen. (Dit stadion»
plan moet natuurlijk wel even in
groot verband worden gezien. En niet
bang zijn voor de consequenties).
Zoals de zaken er nu voorstaan,
zou ik persoonlijk mezelf leeg \yillen
vechten om Avifauna«hier te krijgen.
Er moeten in onze contreien handige
'jongens te vinden zijn, die een warm
hart voor vogels hebben en deze
beesten op verantwoorde wijze kun»
nen tentoonstellen. Vogels van divers
se pluimage. Er zit ook nog een grap»
pig symboliekje in. Alleen moeten er
deugdelijke hokken komen. Wij heb»
ben er nogal een handje van om be»
paalde vogels te laten ontsnappen en
het opnieuw vangen is een tijdroven»
de bezigheid.
Wij moeten ons — om aestheti»

sche redenen, blijven verzetten tegen
een helicoptère»basis in de diergaarde
te 'Blijdorp. Ik begrijp eenvoudig niet
dat mevrouw en de heren al niet lang
gebruik hebben gemaakt van de ver»
warring, die er op dit gebied heerst.
Dr Plesman weet waarschijnlijk niet
dat Zandvoort bij uitstek geschikt is
voor luchthaven, veel meer dan zee»
haven. En trouwens.... zijn wij soms
getrouwd aan dr Plesman? Wij heb»
ben nog een Paap achter de hand,
hoor. (Maar ook hier geldt 't: han»
dige jongens troef!)

(N.
Avifauna is grappig..'.,
maar laat de beesten niet ontsnappen.
Dat Zandvoort binnen acht jaar
een tunnel heeft, staat vas't. Iedere
plaats van betekenis begint vroeg of
laat te donderjagen over een tunnel.
•Wij moeten dat ook doen. Waar zo'n
tunnel moet komen, is nog niet bc»
kend. Belangrijker is 't, dat»ie gegra»
ven -wordt.
Even een intermezzo: Voelt U on»
derhand hoe attractief Zandvoort ge»
maakt kan worden, als 't wat van
deze zaken heeft?
Nu komen we vanzelf op het ca»
sino. Laten we de kaarten op tafel
werpen: Ik hen wild van een casino,

mits er een sterfhuisje bij wordt ge»
bpuwd en een bank van lening. Deze
dingen moeten zonder meer begrepen
worden. Ik praat er niet meer over.
Dat het circuit verlengd moet wor»
den is nu ook wel een uitgemaakte
zaak. Een kort circuit slijt veel gau»
w e r. Zou men het circuit uitbreiden
to't een baan, die voert, via Santpoort
over de Wadden eilanden en de af»
sluitdijk en een stuk van mooi»Gaas=
terland, dan moet U es opletten, hoe
spoedig dat gezanik over slijllagen is
verdwenen. (Een belangrijk deel van
het hier ruwweg uitgestippelde tra»
ject is al voorzien van een slijtla.ii')
Een pierpont is ook leuk. U moet
zich voorstellen dat Zandvoort be»
hoeftc heeft aan een wandclpier,
maar zo'n stilligcnd brok staal en
hout wordt pijnlijk onrendabel, als 't
toevallig zou liggen in de hoek waar
de klappen vallen. Daarom: een ver»
plaatsbare z.g. „pierpont", die daar»
heen kan varen, waar een plotselinge
opeenhoping is van wandelgrage ach»
terlandcrs.
Dat 'Zandvoort nog niet ergens een
spookhuis gecreëerd heelt, is volkq»
men onbegrijpelijk. Amsterdam heeft
zelfs een Spooksteeg ter wille van de
toeristen. Ik meen dat dit lugubertje
in de buurt van de Zeedijk ligt. Maar
een spookhuis in Zandvoort.... nou
....'t lijkt me nogal voor de hand
liggend. Ten opzichte van de huis»
vesting moet 't geen waarde hebben.
Wat dacht U van Hollandia op het
Stationsplein? Ligt ook lekker in d;
!>eroemde „grote trek" (naar h,-;
Westen).
Onder de tent van mijnheer Bou»
wes moet een Planetarium komen.
Er zijn hier mensen genoeg, die brood
zien in de sterrenwichelarij. De in
deze hallen aanwezige instrumenten
kunnen zonder al te kostbare 'ngreep
omgebouwd worden tot sterrcn»kij»
kers, zonstaardcrs en maanbegluur»
clers. (De vlagmastcn op de rotonde
zouden hiervoor moeten sneuvelen.
Maar is dsit erg? Een plebisciet make
dit uit).
Ik heb heel in de verte ,io« gedacht
aan ccn 'Melkcontrole=station, een
valse»munterij, een school voor viool»
bouwers, ccn beursbengel, een Hor»
tus botanicus en een carrosserie»
fabriekje.
Maar dat is nog héél verre en vage
toekomstmuziek.
'Maar
hier blijf ik bij: Me»
vrouw en de heren moeten er op let»
ten dat 't tijdens het seizoen kan re»
genen. En dal- euvel moet opgcvan»
gen worden.
BART.IE.

maclit" heeft aan het Zandvoortse
gemeenteraad verzocht medewerking
Ie verlenen tot de bouw van 50 ivo»
ningwetwoningen. Deze woningen zou;
den eveneens aan de Dr C. A. Gerfce»
straal verrijzen. Hel ontwerp is van
de architect B. J. J. Af. Stevens (e
Haarlem. Momenteel worden er 60
woningen gebouwd.
Voorts zal getracht worden om ten
noorden van de van Lennepweg zo
snel mogelijk woningen te bouwen,
doch hel bouwrijpmaken van de be»
nodigde grond zal een flinke tijd
vergen.

partijtjes gespeeld Ic^en de welpen
van Schoten.
Die welpen elftallen zijn dit jaar
iets nieuws voor Zandvoortmecuwen.
Kon een jongen vroeger pas gaan
voetballen als hij de leeftijd van
twaalf jaar had bereikt, sinds kort
bestaat er voor jochies van S jaar ge»
legenhcid een balletje te trappen.
Maar omdat hun benen nog wat kort
zijn, spelen ze over de breedte van
het veld, soms twee elftallen n^ast
elkaar. Trainer Plooyer heeft iedere
Woensdagmiddag de handen vol aan
/e en krijgt dan veelal assistentie
van enige „C.I.O.S."=studenten UIL
Ovcrvecn.
Zandvoortmecuwen beschikt mo»
mentccl over 40 juniores (tot 18 jaar).
70 adspiranten (tot 15 jaar) en 40
welpen (8=12 jaar) en houdt dus in
totaal ongeveer 150 jeugdleden van
de straat en brengt /e belangstelling
hij voor de sport. En dit aantal grosit
dagelijks.
Daarom is het zo jammer, dat dit
most geschieden /onder enige subsidie
van het Rijk.
Wel ontvangt men van het College
van B. en W., de Gemeenteraad en
Touring Zandvoort alle mogelijke
medewerking, maar tot nu toe heeft
hut nog niet mogen gelukken Gedc»
puteerde Staten ervan te doordrin»
gen, dat enige tegemoetkoming nood»
zakelijk is.

Hervormde Gemeente
krijgt weer een
iweede predikant
Ds R. H. Oldeman te Heemstede heeft
het beroep hetwelk de Kerkeraad van
de Ned. Hcrv. Gemeente alhier op
hem had uitgebracht, aangenomen.
Donderdagmiddag heeft Ds Oldc»
man met zijn echtgenote de pastorie
aan de Kostvcrlorenstraat bezichtigd
en kennis gemaakt met de Kerkeraad
en reeds Viijdagmiddag volgde de
aanvaarding van het 'beroep.
Vermoedelijk zal Ds Oldeman, die
momentcel de diensten waarneemt
van Ds H. Bartlema te Heemstede
(tijdelijk in militaire dienst) reeds in
de tweede helft van de maand Octo»
her a.s. zijn intrede doen te Zand»
voort.
Waar het perceel aan de Kostverlo»
rcnstraat 109:i te Zandvoort eerst
sinds kort het eigendom van de
Kcrkvoogdij is geworden, worden er
thans diverse herstelwerkzaamheden
aan verricht, welke vermoedelijk nog
wel zes weken in beslag zullen nemen.

Tentoonstelling
Planten verzorgingswedstrijd

Touring Zandvoort
Op 10 en 11 September a.s. worden
de in Mei j.l. uitgereikte planten die
door de schooljeugd van Zandvoort
zijn opgekweekt tentoongesteld in
het Patronaatsgebouw. Des avonds.
11 September, wordt de tentoonstel»
ling 'beëindigt! met een prijsuitrci»
kin g.
De planten moeten worden ge»
bracht op 10 September des morgens
tussen 9 en 11 uur.

ter opening
van het winterseizoen:

FAMILIEBERICHTEN
Ondertrouwd:
ARIE PAAP
en

FROUKJE MARIJTJE v. d. MIJE

Sport

MOSSELEN ETEN in CAF OOMSTEE

Omroepers Gevraagd:
GEVONDEN:
20 NETTE MEISJES
zwart*wit katertje.

Brederodestraat 46bov.
voor de cartonnagesafdeling. Loon volgens C.A.O. Zeer
gunstige arbeidsvoorwaarden.
HAARD TE KOOP.
Zandvoortselaan 24.
Vemhout & Sluyters Drukkerijen n.v.
Uitsluitend aanmelden Bakenessergracht 3, Haarlem.
Te koop aangeb.
grijze KINDERWAGEN,
hoog model, ƒ 60,—. Brede»
Heropening
rodestraat 128.
Openbare
Leeszaal
en Bibliotheek
Direct gevraagd
Brugstraat 15

Huwelijksvoltrekking op 15 Sept. '53
om 12.30 uur ten Raadhuize te Zand*
voort.
VOETBALVERENIGING
•Huwelijksinzegening in de Ned. iHerv.
Kerk om 13 u. door de weleerw. Heer
„ZA'NDVOORTMEEUWEN"
Ds 'E. Saraber .Ir van Voorschoten.
Ie Zaterdagmiddagelftal door Zandvoort, 31 Augustus 1953
Kinheim verslagen.
Potgieterstraat 38
De regen viel gestadig toen j.l. Za= Marnix van St. Aldegondestr. 10
terdagmiddag met het tournooi voor
Toekomstig adres: Nassauplein 5
leeft. 15*17 jaar, voor fil.
iZaterdagmiddagclftallen werd begon*
O.H.C.S., IHaltestr. 39, Zand*
nen om de Gebr. de Graaf wisselbe» Ondertrouwd:
voort. Aanm. Plein 22, Haar»
ker. Niettemin hadden de wcdstrij*
lem.
•BEN DE VRIND
den een vlot verloop en de declne»
en
mende clubs spanden zich tot het
CORRY VAN LEMMEREN
uiterste in.
Examenoplei*
Het Zaterdagmiddagelftal van Zand* Huwelijksvoltrekking Dinsdag 15 Sept. Conversatie.
voortmeeuwcn, dat tegen Kinheim in 1953 om 11 uur ten Stadhuize te Zand* ding. Privé* en Clublessen.
Inl. Mej.'J. W. v. Overklift,
het veld kwam, nam in de eerste voort.
Zandv.laan 293.
helft, na vele mislukte pogingen, met
Zandvoort,
l
September
1953
Telefoon 27577 ('K 2500).
1»0 de leiding. Deze voorsprong be»
Van
Spcijkstraat
6
hield het echter niet lang want bij
een snelle aanval scoorde Kinheim de Receptie op de trouwdag van 1.30 tot
gelijkmaker. Kort voor de rust was 2.30 uur in de Vijverhut.
het wederom Zandvoortmceuwcn dat
HAARLEM
de goede richting vond en de stand MELKERU
op 24 bracht. Kinheim was in de
Zat.
5
en Zo. 6 Sept. 8 u.
tweede helft wel zeer productief en
Rotterdams Ton.
wist drie maal te doelpunten en won
tenslotte met 4=2, waarmede het zich
in de winnaarsrondc plaatste.
De bekerhouder Telefonia, die te*
(ook Bulgaarse)
gen V.E.W. speelde, behaalde een 1*0 Heerlijk, verfrissend en last not least Do. 10 Sept. 8 u.
overwinning.
Ton.gr. THEATER
Kinheim en Telefonia zullen dus gezond
a.s. Zaterdag om de Ie en 2e prijs de HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
strijd tegen elkaar opnemen, terwijl
'Zandvoortmeeuwen zijn geluk tegen
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al*
V.E.W. zal beproeven voor de 3e of Gemengde berichten
les inbegr.). Voorverk.
4e prijs.
op speeld. en 2 dag. er»
In de Poststraat reed Donderdag: voor van 10*3 u. Tel. na
Tegenvaller voor de avond
de bestuurder van eeu vracht:
adspiranten.
auto tegen een lantaarnpaal aan. 12 u. Coupons geldig.
Zondag j.l. was de regen oorzaak dat Vrachtauto zowel als paal werden be:
het Adspirantcntournooi van Zand* schadigd. De 18:jarige bestuurder,
voortmeeuwen geen doorgang kon afkomstig uit Haarlem, bleek niet in
vinden. Reeds 's morgens vroeg wer* het bezit te zijn van een rijbewijs.
den de wedstrijden afgelast, hetgeen Proces:verbaal volgde.
een grote teleurstelling was voor de
*
jeugdige voetballers. De weergoden
UU
een
toonbankkast
in de beneden:
waren de jeugd ditmaal wel heel on*
hal van de watertoren werd een aan:
gunstig gezind.

Winkelmeisje

ENGELS

STADSSCHOUWBURG

MARIËNBOSCH

YOGHURT

Bonaventura

op Zaterdag 5 September a.s.
De uitleenuren zijn: Dinsdagavond van 7.30=8.30 uur
en Zaterdagmiddag van 4*6 uur.
Lidmaatschap ƒ l,— p. jaar. Leesgeld per week en per
boek 5 cent.
iHET BESTUUR.

Slagerij La Viande
'Kleine Krocht l - Telefoon 2432

Geweldige reclame
VARKENSVLEES

\ SEPTEMBER |
\ MAAND \
••«•••

/ MAAND i/

*••••..

»••«••••••*•

f GOEDKOPE |
\ MAAND \
VOLWASSENEN 50e
KINDEREN 25c
TELKENS WEER ZIET U MEER IN

SCHOUDER CAR'BONADE

van ƒ 2,— voor ƒ 1,60
RIB CARBONADE
van f 2,30 voor f 1,80
HAAS CARBON ADE .... van ƒ 2,40 voor ƒ 1,90

Vrijdag en Zaterdag extra reclame!!
ZIE DE PRIJZEN IN DE ETALAGE!

De Picnic

wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Telefoon 2135

OPENING
MOSSELEN-SEIZOEN

'n Goed
horloge ?
Heekman
Gr. Houtstr. 164, Haarlem

de,
ARBEIDSVITAMINEN

Ik heb gearbeidsvitamient tijdens het
strijken van een omvangrijke was, een
tal chocoladerepen door — vermoede:
en ander als gevolg van de vacanties,
Woensdag 2 September n.m. 8 uur
Een gelijk spe! voor lijk jeugdige — tot nu toe onbekende
die de verschillende leden van het
Zandvoortmeeuwen 1. daders "ontvreemd. De recherche stel:
gezin in meer of minder gepaste vro*
De elftallen van Zandvoortmeeuwen de een onderzoek in.
IN CAFésftESTAURANT
lijkheid hebben gesleten. Ieder heeft
*
en D.E.'M. ontmoetten elkaar Zondag
zijn eigen hobby's nagejaagd, maar 't
j.l. voor een vriendschappelijke wed* Op de Zandvoortselaan had Donder:
99
resultaat was toch bij allemaal het*
strijd. De spelers konden op het glad» dagmiddag een aanrijding plaats tus:
zelfde: een formidabele wasmand vol
de veld niet tot daverende dingen sen twee auto's, doordat een der voer:
met overhemden, bloesjes, camisool*
\
komen. Vele kansen werden onbenut tuigen van richting veranderde, zon:
t'jes, sokken enz. enz.
Zandvoort - Stationsstraat 11 - Telef. 3075
gelaten aan beide kanten. Deze ont» der dat de bestuurder zijn voornemen
Die arbeidsvitaminen is een reuze
moeting had een gelijk spel (2*2) tot daartoe op duidelijke wijze kenbaar
recept: één eetlepel IMax van Praag
Het huis der Zeeuwse mosselen
resultaat.
maakte. Beide wagens werden be:
op zes druppeltjes Doris Day, ver*
schadigd; persoonlijke ongevallen ble:
mengd met een elixer de iMalando. En
DUIVENSPORT
ren uit.
ik moet zeggen je strijkt er best bij,
IEDERE WOENSDAG speciale MOSSELENAVOND
*
Postduivenvereniging „Pleines" hield
je bent er doorheen voordat je het
geopend tot 2 uur 's nachts
weet.
op Zondag 30 Augustus een wed» Omstreeks 11 uur vond Zondagavond
Onwillekeurig moest ik terugden*
vlucht van Roosendaal, afstand 95 ki» op de Zeestraat een kleine aanrijding
ken aan onze statige voormoeders uit
lometer. Om 11.05 uur gelost, arri* plaats tussen een personenauto en een
Aanbevelend,
G.
H.
v.
d.
EIJKEN
de 18e eeuw.
veerde de eerste duif om 12.10 uur.aldaar geparkeerde wagen. De aange:
v.h. Café Bordelaise, Vijzelstraat
Stel je voor, dat ze dit eens kon*
J. Koning l, 5, 6, 9, 29; C. Visser reden auto werd licht beschadigd,
en café=rest. Bayeux, Amsterdam
den meemaken, muziek bij 'het werk.
2, 11, 12, 19, 25; K. Kramer 3, 4, 8, 10, doch persoonlijke ongevallen hadden
Ze behoefden alleen maar even om
23, 32; W. G. Koning 7, 16, 20, 27, 31; niet plaats. Processverbaai werd op:
een hoekje te kijken om te verbleken
A. Paap 13, 15, 17/18, 22; G. Drie* gemaakt.
huizen 14, 21; 'B. Luccassen 24; A.
in hun neepjesmuts, terwijl hun mond
één .dunne misprijzende streep werd,
Molenaar 26; J. N. Huijer 28. 30.
dewerking kan worden verleend om bij het aanschouwen van zoveel we*
in huisvesting elders van de tijdelijke reldse wuftheid.
bewoners te voorzien. Indien tenge»
Verbeeld je dat de maerte uit hun
van beëindiging van de huur* keukens indertijd zo'n muziekdoos
In de nacht van de
zal belangrijke benoemingen opleveren volge
overeenkomst in het a.s. voorjaar bij de hand gehad had, terwijl ze de
16e Januari
voor de tijdelijke 'bewoners een nood* kanten fuchu van de joffer opstreek,
Hypotheekhouders:
1. W. Dors* toestand zou ontstaan, zullen burge» het door de weekse tin poetste, of de
Het gewest NoordsHolland van de De eerste Raadszitting die heden*
thans lid; 2. Mr J. van Galen, meester en wethouders niet aarzelen duiven aan het braadspit om en om.
Nederlandse Amateur Toneel Unie avond door de nieuwe Raad wordt man,
in daarvoor in aanmerking komende keerde.
(N.A.T.U.) organiseerde j.l. Zondag gehouden, zal verschillende benoe* thans plaatsvervangend lid.
Daar was immers niets van terecht
Eendracht Maakt Macht: 1. D. van gevallen van het vorderingsrecht ge*
een zomerfeest, waaraan door ruim mingspunten bevatten.
Duijn, thans lid; 2. A. Molenaar, bruik te maken om de tijdelijke be* gekomen, op die manier kon ze toch
500 amatcurtoneelspelers werd deel*
woners in het genot te laten van de Inooit haar aandacht bij 'het werk
genomen. Na ontvangst in „Dreef*
thans plaatsvervangend lid.
gedurende de wintermaanden ge* houden. Als het nu nog een stichte»
Wethouders.
zicht" te Haarlem werd een autobus*
Sociale 'Zaken: 1. B. Bosman, thans bruikte woonruimte.
lijk vers was, maar al die vrolijke
tocht naar „Velserend" georganiseerd,
lid;
2.
J.
(H.
Steetskamp,
thans
plaats*
Ook wordt er nog eens de aan* deuntjes, wel foei....
alwaar men o.m. de Ruïne van Bre* De belangrijkste daarvan is wel de vervangend lid.
dacht op gevestigd dat het verboden
Wij zijn hierin, zoals met honderd
derode bezocht en een gecostumeerde benoeming van twee wethouders. Zo*
Werknemers: 1. Mejuffr. 'G. Bok* is zonder vergunning van burgemees» en één andere -dingen weer een heel
voetbalwedstrijd tussen de afdelingen als men weet zou bij onderlinge af* ma,
thans
lid;
2.
Mevr.
K.
van
Dijk*
spraak
reeds
geregeld
zijn
dat
de
hc*
ter
en
wethouders,
een
woongelegen*
eind van onze voorouders afgegroeid.
Haarlem en Amsterdam volgde. Drie
thans plaatsvervangend heid in gebruik of medegebruik te ne* Zagen zij in dergelijke dingen het
leden van „Op Hoop van Zegen" ren A. Kerkman en W. v. d. Werf f Hameeteman,
lid.
men
of
te
geven.
Het
verbod
geldt
worden
verkozen.
slechte, het onstichtelijke, de geleer*
speelden mee.
*
dus zowel de bewoners als degene, den uit onze tijd hebben uitgemaakt,
Des avonds trok het grote gezel*
die
woonruimte
verschaft.
Overtre*
De
R.K.
Mariaschool
heeft
de
Raad
dat muziek voor de arbeidsprestaties
schap naar de Stadsschotiwburg te
aanleiding zeer bevorderlijk is. In vele keukens
verzocht om gelden voor leer* en ding van dit verbod kan
Haarlem om de opvoering bij te wo*
1
geven
tot
het
opmaken
*
van
proces»
hulpmiddelen
voor
het
7e
leerjaar,
Bestuur Tourïng Zandvoort.
en bijna alle fabrieken troont de
nen van het toneelstuk „In de nacht
loudspeaker als hoofdschotel.
van de 16e Januari" in drie bedrijven Per l October treden af als leden van dat op deze school wordt ingesteld. verbaal" en strafvervolging.
De
opvatting
bestaat,
dat
men,
als
Nog één stapje verder en ze gaan
door Aynrand. Aan onze plaatselijke het algemeen bestuur van de Stich*
*
toneelvereniging ,,O'p Hoop van Ze* ting „Touring Zandvoort" de heren Het blijkt dat de verlichting van de men is ingeschreven in het bevol* straks ontdekken, dat televisie zo sti»
kingsregister
der
-gemeente,
daaraan
muierend werkt.
gen" was de eer te beurt gevallen
Slagveld en G. Tates. Twee Raads» afd. Alg. .Zaken in het Raadhuis te aanspraak ontleent op woonruimte
Dan zitten de Stan Kentons op het
deze opvoering te verzorgen voor een S.
wensen overlaat. "Weliswaar werd of verbetering van woonruimte bin»
leden
dienen
door
de
Raad
wederom
aanrecht terwijl de afwas wordt ge*
zeer critisch publiek. Zij kweet /ich in het Touring*bestuur te worden ge» ƒ 200,— ter verbetering uitgetrokken.
nen
de
gemeente.
Dit
is
een
misvat*
.pleegd en moeten we Pia -Beek vra»
uitstekend van haar taak.
'Er blijkt echter nog ƒ 850,— beno» ting.
kozen.
De
bevolkingsboekhouding
digd te zijn, welk bedrag door B. en wordt beheerd door andere wettelijke gen even een beetje te willen op*
schikken, omdat er een steek van ons
"W. aan de Raad wordt gevraagd.
voorschriften dan de woonruitmewet. in aanbrei zijnde spencertje gevallen
Volgens het „'Besluit Bevolkings* is.
Sirandschap.
boekhouding" is men verplicht zich
'Mij zou dat nu weer een beetje te
aan te melden 'bij het bevolkingsre* veel van het goede worden, maar
telefoonnummers Per l October treden af als leden van Men lette op bepalingen
gister der gemeente waar men voor* waarschijnlijk ben ik tegen die tijtl
het bestuur van het „Strandschap
en adressen
nemens is duurzaam of voor onbe* zelf wel aan de neepjesmuts toe.
Zandvoort" de heren A. Kerkman en bij verhuur in winterpaalde tijd als regel zijn nachtrust te
GELSK'E DE NES.
.F.
L.
C.
Lindeman
en
als
pl.v.
leden
maanden
2000 Brandmelding
genieten. Ook „clandestiene" inwo*
de heren W. v. cl. Werff en M. "We*
2403 Commandant Brandweer
ners
vallen
onder
deze
omschrijving.
her. Ook voor deze functies dienen Na afloop van het badseizoen verle* Doch het feit, dat zij in, het bevol*
3043, 3044 Politie
wederom Raadsleden verkozen te nen verschillende inwoners van 'Zand* kingsregister ingeschreven staan, ont*
3100 Politie (alleen v. noodgevallen)
voort huisvesting (inwoning) aan per* neemt het gemeentebestuur niet de
worden.
2345 Gem. Secretarie
sonen die tijdelijk te Zandvoort zul* bevoegdheid om hen krachtens de
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
len verblijven. Daarvoor wordt veelal woonruimtewet — desnoods met hulp
Monopole
2262 Informatiebureau VreemdelinAdviescommissie woonruimte. benut woonruimte, die men 's zomers van de sterke arm — te verwijderen. Dinsdag l Sept. S uur: film „Meisjes
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
gemeubileerd
aan
badgasten
verhuurt.
2887 Stoomwassery „Hollandia",
in het wit".
^
De gehele Commissie van advies van Ook in z.g. „Horecabedrijven" ver*
fünstrükerjj, J. H. G. Woenink, de
Woensdag 2 Sept. 8 uur; idem.
Woonruimtewet treedt l October leent men soms min of meer perma» Jeugdig „kindermeisje"
Pakveldstraat 30 a
Opnieuw dienen 5 leden en 5 ncnt huisvesting.
Donderdag 3 Sept. S uur: idem.
2560 Taxi dag en nacht, Zandvoortse- af.
plaatsvervangende leden te worden
Burgemeester en wethouders van Vrijdagmiddag zocht een in de Kost»
laan 7
benoemd.
Zandvoort menen in het belang van verïorenstraat wonende moeder, met
Stadsschouwburg
2135 Zanclvoortse Courant, GertcnOp de nominatie voor de benoe* alle betrokkenen goed te doen er we* 'haar buren naarstig naar haar baby,
bachs Drukkerü, Achterweg l
Haarlem
ming tot gewoon lid staan op twee» derom de aandacht op te vestigen, die met de kinderwagen spoorloos
2424 Autobedrijven „Kinko"
dat,
indien
de
verhuurders
in
het
Zaterdag
5
en
Zondag 6 Sept. S uur:
uit
de
voortuin
van
de
woning
was
tal:
Oranjestraat en Stationsplein
voorjaar van 1954 weer over de aldus verdwenen. Wagen en baby werden
Rotterdams Toneel met ,,'Bonaven»
2975 Joh. Sütsrua's Leesbibliotheek
Huiseigenaren: 1. A. van der Mije, tijdelijk in gebruik gegeven woon* in de iHaltestraat aangetroffen. Een
tura".
„De Opbouw", Tollensstraat 47. thans voorzitter; 2. D. Vader, thans ruimte willen beschikken, van ge»
5*jarig buurjongetje was ongevraagd Donderdag 10 Sept. 8 uur: Toneelgr.
2254 Wünhaiidel Lefferts, Zeestr. 44 plaatsvervangend lid.
meentewege op geen enkele wijze me* als kindermeisje opgetreden!
Theater met „'De Picnic".
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Eerste Raadsvergadering met vijftien leden

BITTERE DISCUSSIES
rond Wethoudersbenoeming

De wethoudersverkiezing in Zand»
voort heeft heel wat voeten in de
aarde gehad, zoals de lezer in het
Raadsverslag in dit nummer gewaar
kan worden. Temeer omdat vooraf
door 7 Raadsleden (K.V.P., V.V.D. en
Gewicht van de ambtseed (belofte)
Alg. Zandv. Belang) een voorstel
werd gesteund om in Zandvoort een
Een hele. en twee halve fracties met de rug
derde wethouder te benoemen.
Onder de mantel van een argumen*
naar publiek en pers!
tatie dat dit voor Zandvoort met zijn
vele plannen van groot belang zou
wezen, was dit voorstel kennelijk een Een tjokvolle publieke tribune (zodal de deuren van het raadhuis reeds
poging, om alsnog de afspraak tussen vóór de zitting moesten worden gesloten) was Dinsdag j.l. de wcerspiegc*
de P.v.d.A., C.TCU.sA.R. en PI. 'Be* ling van de spanning, waarmede de eerste vergadering van de nieuwe ge*
lang zoveel mogelijk te ondervangen. meenteraad — waarin tevens twee wethouders zouden worden benoemd
Het is niet gelukt en met 7*8 stem*
— werd tegemoetgexien.
men werd het plan verworpen.
Voor de beëdiging en installatie van de leden van de Raad, hield ds
Toen dit eenmaal gebeurd was,
stak de heer Slegers, fractie*aanvoer» Voorzitter, burgemeester mr 'H. M. vaïi Fenema een korte toespraak,
der van de K.V.P. een rede af, waar» waarin hij o.m. zeide dat het grote gewicht van de ambtseed (belofte)
in de rancuneuze toon wel zeer op*
ten onrechte soms wordt 'puiBBZ^qo^uoaaA ,]-let afleggen van de eed ('be»
viel.
De K.V.P. als de op één na grootste lofte) betekent een onvoorwaardelijke binding aan het Zandvoorts belang.
partij (3 zetels) werd voor het wet» Hieruit volgt dat het persoonlijk belang te allen tijde ondergeschikt is
houderschap gepasseerd.
aan het belang van de Zandvoortse gemeenschap.
En het feit' opzichzelf dat de heer
Slegers daartegen scherpe bezwaren
uitte en zijn standpunt op krachtige Hierna nam de Voorzitter de leden eerste fase, na de oorlog was er een
wijze bepaalde, zou niemand verwon» de zuiveringseed af, welke als volgt van voorbereiding en herstel (1945»
luidt:
1948). Grote dank was de gemeente
derd hebben.
'Een zakelijke, scherpe formulering
„Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot verschuldigd — aldus spr. '— aan zijn
oud»burgemeester
was vanuit de gezichtshoek van de
„lid van de Raad te worden be»" ambtsvoorganger
K.V.P. te verwachten en in menig op*
„noemd, directelijk of indirectelijk, •H. van Alphen en Ir Friedhoff, die
zicht met reden!
„aan geen persoon, onder wat naam beiden een lofwaardige ijver aan de
Alleen 'het werd jammer genoeg
„of voorwendsel ook, enige giften dag hebben gelegd om het herstel van
geen redelijk betoog. Van de man die
„of gaven beloofd of gegeven heb. de zwaar getroffen badplaats direct
in de Raad altijd als de min of meer
„Ik zweer (beloof) dat ik om iets na de oorlog aan te pakken. De twee*
vaderlijke, vergoelijkende figuur was
„hoegenaamd in deze betrekking te de fase begon in 1948 en duurde tot
beschouwd, kregen de aanwezigen
„doen of te laten, van niemand 1953. In deze tweede periode van
(en dat was voor deze gelegenheid
„hoegenaamd enige beloften of ge* ontwikkeling kwamen verschillende
een maximaal aantal) een reeks on*
„schenken aannemen zal, directelijk grote objecten tot stand: de boule*
vcrkwikkelijke uitlatingen te horen
vard, de gewijzigde vorm van de
„of indirectelijk.
aan het adres van wethouder Ksrk=
„Zo waarlijk helpe mij God Al» Strandweg, de rotonde, 'hotel 'Bouwes,
man en de te benoemen wethouder
de watertoren en de sportvelden. En
„machtig!"'
v. d. Werff.
thans is de derde fase aangebroken,
„(Dat verklaar en beloof ik!)"
Deels ongemotiveerde heledigin*
die van de voltooiing van het weder*
gen die door de voorzitter werden Onmiddellijk hierna volgde de ambts» opbouwplan van Zuid naar Noord,
getolereerd. 'Het maakte een deplo» eed (ambtsformulier):
zoals de ontwikkeling zich ook richt.
rabele indruk, ook al willen wij ze*
Spr. noemde diverse plannen, welke
„Ik zweer ('beloof) trouw aan de nog verwezenlijkt moeten worden.
ker erkennen dat voor oppositie te»
„Grondwet en aan de wetten des Sommige daarvan bevinden zich reeds
gen de gang van zaken rond de wet»
„Rijks ,en dat ik de belangen van in een gevorderd stadium van voor*
houderszetels termen aanwezig wa»
„de gemeente .Zandvnort met al bereiding, zoals b.v. de bouw ten
ren. De -wijze waarop die oppositie
„mijn vermogen 'zal voorstaan en 'Zuiden vaiu de 'Bcederodestraat, (ora.
•werd gevoerd was teleurstellend en
„bevorderen.
kleuterschool),. het Uitbreidingsplan
in zekere zin beschamend voor Zand»
„Zo waarlijk helpe mij God Al* Bentveld, twee bejaardentehuizen.
voorts Raad.
„machtig!"
'Het niveau van de discussies was
Aan de totstandkoming van het
in deze eerste Raadsvergadering dan
„(Dat beloof ik!)"
grootste aan de Zandv.laan wordt
ook wel van een .twijfelachtige aard
thans gewerkt. Vervolgens is aan de
en helaas niet erg geschikt om een
beurt het saneringsplan van de dorps»
Lof voor oud-burgemeester kern, waarbij spr. even z'n hart lucht*
onvoorwaardelijk vertrouwen in de
Zandvoortse Gemeenteraad te bevor*
v. Alphen en Ir Friedhoff te over de deplorabele toestand waar*
deren. Dit opzichzelf is reeds een
in het Noordelijke trottoir van de
spijtige omstandigheid.
'De Voorzitter vervolgde zijn toe* Grote Krocht zich bevindt. Temid=
Tenslotte hebben de kiezers hun spraak en merkte op dat de nieuwe den van al deze activiteiten op ma=
stem niet uitgebracht om een aantal Raad aan het begin staat van een terieel gebied, mag de geestelijke
rancuneuze kleingeestigheden gelan» uiterst belangwekkende fase van de ontwikkeling niet uit het oog worden
ceerd te zien. Van vertegenwoordU ontwikkeling van de gemeente. De verloren; aldus spr.
gers in bestuurscolleges, aan 't hoofd
van practisch 12000 zielen mag men
verwachten dat zij een meningsver*
schil, hoe diepgaand ook, op behoor*
lijke wijze, met steekhoudende argu»
inenten en met een zeker gevoel voor
stijl kunnen 'behandelen.
Dit is nu niet gebeurd en het heeft
ons getroffen dat niemand in de hele
""P * O
^
O
Raad een poging heeft gedaan om de
. <- *"^
o. ^ *~*"
discussies op een verantwoorder plan
C
' -o.g
?"R-g
te brengen. De noodzaak daartoe be*
•CL
3 p^^ (t
3 CD
stond o.i. zeker.
3
;' Voorzitter
i; Mr H. M. van Fenema

De nieuwe Raad

Een vriendelijk verzoek:
Wijzig de huidige
opstelling van de Raad!
De opstelling' van de Raad is veran*
derd. Zoals wij reeds in een, bang
vermoeden schreven heeft men inder*
daad Raadsleden, drie nog wel
met de rug naar de pers en tribune
toegezet.
" Dit is in alle opzichten teleurstel*
lend. In de eerste plaats is het bij*
zonder vervelend om pal op de rug
van drie Raadsleden te zien.
In de tweede plaats zijn deze spre*
kers zeer moeilijk te verstaan door*
dat ze precies in de tegenovergestel*
de richting spreken.
In de derde plaats moet men tus»
sen de ruggen van deze drie leden
doorzien om een blik op collegetafcl
of andere raadsleden te kunnen wer=
pen.
In de vierde plaats is het prettige
„open karakter" dat het aanzien van
de Zandvoortse Raadzaal 'had, volko»
men verloren gegaan.
Wij zouden toch graag nog een aan*
zienlijke bos lansen willen breken
,voor een andere opstelling: de op*
stelling in twee evenwijdige rijen, zo*
als die altijd geweest is!
Een tafeltje bijzetten, zoals bij een
begrotingsraad, kan voor één keer in
de maand toch geen bezwaar opleve*
ren, (als dat al nodig mocht zijn).
Men zou de pers, en in het bijzon*
der de pers die zich met de 'Zand*
voortse Raadzaal zo verknocht voelt
als wij, wel een zeer grote dienst be*
wijzen indien men op de nu gemaak*
te opstelling wilde terugkomen!

S. K. Zonneveld
Hoofdcommies

t Secretaris
NV. M. B. Bosman

C. Slegers
K.V.P.
J. L. C. Lindeman
K.V.P.
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van Bellen
P.v.dA.
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Ir P. G. van Kuijk
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G. J. Kol
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J. W. Gosen
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Tegelijk met het gros zijdelingse invloed willen uitoefenen
Ie schasktournooi in op de verkiezingen die Zondag a.s. in
Zwitserland, waarvan Duitsland worden gehouden.
De kansen, met name voor de par:
de winnaar een strijd
om het wereldkamt lij van Ardenauer en de socialisten,
nioenschap met Bots schijnen nogal onoverzichtelijk en dit
winnik zal mogen voes maakt de noodzaak tot beïnvloeding
ten, lelt Europa momenteel een an> •des Ie begrijpelijker.
De oppositie jegens Adenauers be:
der groo/ diplomatiek schaakspel met
Duitsland a/s inzet. Het j's misschien leid is niel constant, maar toch nog
niel zo vreemd om te veronderstel' wel sterk. Het is dan ook de vraag
/en dat ook hier een wereldkampioen: o[ deze op het Wesien georiënteerde
schap, zij het dan een politiek, mee regent zijn politiek zal kunnen blij'
ven voortzetten. Eekend is dat het
gemoeid is.
De Westelijke bezettingsmogend: streven om Duitsland in een onaf:
heden aan de ene zijde en Sowjet hankelijker positie te brengen een
Rusland aan de andere kant hebben steeds grotere weerklank vindt.
Indien de socialisten hun oppositie
zich ieder op hun beurt verwaardigd
tot het sturen van uitnodigingen om kunnen vervangen door een eigen re*
tol een bespreking over de Duitse geringspolitiek zal de toestand van
moeilijkheden Ie komen, waarbij dan Duitsland dan een wezenlijk andere
in de eerste plaats gedacht wordt acin worden in het Europese patroon?
Gezien de in grote trekken gelijke
de hereniging van Duitsland. Het is
een nogal vruchteloos over en weer buitenlandse koers die de socialistisch
zenden van nota's geworden. Nota's geregeerde landen in Europa varen,
die niet in de eerste plaats de Duitse 'lijkt dit onwaarschijnlijker dan wat
hereniging of problemen tot doel de oppositie in Duitsland zo vaak
schijnen te hebben, doch eerder een heeft willen doen voorkomen.

Symbolisch gesloten kringDe plaatselijke verenigingen hebben
voldoende initiatief, doordat er ook
impulsen van buiten af naar voren
komen. Spr. besloot met een iicroep
op de besluitvaardigheid van de
Raad en de goede samenwerking tus*
scn de leden, ondanks de verschillen
in godsdienst en levensopvatting.
Doelend op de huidige opstelling van
de leden, waarvan er drie tegenover
de 'College»tafel, met de rug naar het
publiek gekeerd zijn, sprak Voorzit»
ter van een „symbolisch gesloten
kring", de eendracht en de samen»
werking verzinnebeeldend. Spr." ein»
digde met de woorden: „Moge God
ons steunen in onze taak".

Weth. KERKMAN zeide allereerst
dat 't hem een beetje bevreemd had,
dal dit voorstel zo „op het nippertje"
was binnengekomen. Nu hebben de
fracties, die dan wel niet in de be*
cp rekingen toetrokken zijn geweest,
doch er toch mede over moeten be*
sluiten, geen gelegenheid tot overleg.
De uitbreiding van het werk, waar
de heer Slegers gewag van maakt, al»
dus spr., maakt uitbreiding van het
College van B. en NV. niet noodzake»
lijk. Eventueel zou het aantal ge»
mecnte»ambtenarcn en *werklieden
moeten worden opgevoerd. Spr. kan
niet zonder meer met dit voorstel
meegaan, zeker nu niet, aangezien er
niet voldoende tijd tot volledig over=
leg is geweest.

Te veel werk
De heer SLEGERS, die het woord
voor twee wethouders?
had verzocht, vestigde de aandacht
op punt 5 van de „Ingükomen stuk* De heer TATES zeide.dat er. alles»
ken" (Voorstel d.d. 30 Aug. 1953 van zins reden was om een derde wethou»
7 raadsleden — de fracties van de der te benoemen, omdat het werk in
K.V.P., V.V.D. en A.Z.B. - om het de gemeente is toegenomen. Spr. re*
aantal wethouders uit te breiden tot leveerde dat bij een vorig jaar inge»
drie). Spr. verzocht dit voorstel e.v. diend voorstel tot verhoging van het
met voorrang te behandelen bij punt salaris der wethouders, (dat ook al
2 van de agenda. (Benoeming wet* mede om deze reden was), de heer
houders).
Kerkman toch zijn steun aan dit
VOORZITTER stond dit toe en voorstel gaf. Vindt weth. Kerkman
gaf de heer Slegers gelegenheid tot dan niet dat het werk der wethou*
het geven van een toelichting.
ders uitgebreid is? Wat is er de re*
De heer SLEGERS zeide dat een den van, dat hij indertijd genoemd
serieuze bespreking tussen de drie ge* voorstel steunde en thans een hou*
noemde fracties tot het besluit had ding aanneemt alsof hij een derde
geleid het verzoek tot de benoeming wethouder van geen belang — of al*
van drie wethouders aan de Raad te thans nog niet noodzakelijk vindt?
doen. Spr. achtte een derde wethou*
Spr. zeide overtuigd te zijn dat er
der van uitermate groot belang, in te veel werk is voor twee wethou*
verband met het vele werk dat in de» ders.
ze gemeente gedaan moet worden.
De heer NVEBER meende zich aan
Meer dan eens is betoogd dat Zand= de zijde van de heren Slegers en Ta*
voort met z'n ruim 11.000 inwoners, tes te moeten scharen, omdat ook hij
een taak heeft, die zou gelden voor van oordeel was dat het werk voor
een gemeente van 20 a 25 duizend het College de laatste tijd zeer om*
inwoners. Er gaat in deze gemeente vangrijk was geworden. Spr. vond het
veel meer om dan in een normale een noodzaak dat er iemand dagelijks
plattelandsgemeente. In Zandvoort, een ruime tijd bij Publieke Werken
dat pl.m. 11.600 inwoners telt, zijn (de belangrijkste dienst in deze tijd
200 personen in gemeentedienst (dus van wederopbouw en uitbreiding!)
l op ongeveer 58 inwoners). In Bloe* aanwezig is om de gang van zaken
mendaal, Heemstede en Aalsmeer, van dichtbij mee ie maken en zo no»
met resp. 20.000, 25.000 en 13.000 in* dig gemakkelijk de Raad Rapport kan
woners, is de verhouding l : pl.m. uitbrengen.
100, waaruit blijkt dat Zandvoort, in
De heer SLAGVELD vond dit
vergelijking met deze andere gemeen* voorstel \vel zo belangrijk, dat hij on»
ten, heel wat meer werk moet ver* mogelijk in deze korte tijd een oor»
zetten. En nog klaagt de directeur deel kon vormen.
van -Publieke Werken over het tekort
De heer v. d. WERFF was zeer ver*
aan krachten en moet er bij de Be* rast dooi' het indienen van dit voor»
drijven op gezette tijden overgewerkt stel. Het kwam spr. voor dat het be»
worden.
ter zou zijn af te wachten hoe twee
Spr. stelde zich voor dat de Raad wethouders, die straks gekozen wor»
— in afwachting van de beschikking den, zich door het werk heen slaan.
van Gedeputeerde Staten — een der»
De heer SLEGERS had van de P.v.
de wethouder zou aanwijzen.
(Lees verder pagina 2).

Op het drukste strandgedeelte
officieel geen rijwielen meer
Het bestuur van het Strandschap
Zandvoort kwam Donderdag in ver»
gadcring bijeen. De begroting voor
1954 werd vastgesteld. Uitvoerig werd
gesproken over het hebben van rij*
wielen op het strand. Vooral op da*
gen met druk strandbezoek werd door
degenen, die op het strand vertoeven,
ernstige hinder ondervonden van op
het strand geplaatste rijwielen en van
rijwielen, die aan de hand worden
meegevoerd (het berijden van het
strand met rijwielen is reeds verbo*
den). Het bestuur van het strand*
schap heeft nu verboden, op het
drukste strandgedeelte, van de van
Galenstraat af tot paal 67, rijwielen
op het strand te hebben anders dan
in een rijwielstalling. (Tot nu toe was
het zo dat het verbod tot het hebben
van een rijwiel op het slrand tussen

l Mei en l Oef. wét op de borden
stond aangegeven, maar geen offici:
ele verbodsbepaling was op grond
waarvan tot rechtsvervolging kon
worden overgegaan. Een vreemde si:
tuatie dus, waaraan door dit verbod
van het Strandschap nu een einde is
gekomen, nadat hiertoe van po/ifïo*
nele 'zijde reeds verschillende keren
was geadviseerd. — Red.).
Dit verbod geldt uiteraard niet
voor het vervoer van een rijwiel van
de boulevard langs de kortste weg
naar de dichtsbij gelegen rijwielstal*
ling en omgekeerd.
Aan de orde kwam ook' het ont»
werp*streekplan voor Kennemerland*
Zuid, voor wat betreft de facetten
verkeer en natuurruimten.
Dit gaf het bestuur geen aanleiding
tot opmerkingen.

Inwoners van Zandvoort, nu met vacantie
met een FotO" 6H

filmapparaat

Wij leveren alle bekende merken vanaf f 14,50
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Geen verstoppertje

De heer VAN KUIJK was ook ver*
baasd over de late indiening van het
verzoek om een derde wethouder. Hij
vond de toelichting, die de heer Sle*
gers gegeven heeft, niet onverdien*
stelijk en hij was verheugd dat deze
geen verstoppertje heeft gespeeld en
het voorstel duidelijk tot een poli*
tiek voorstel heeft gemaakt. Welnu,
dan wenst de P.v.d.A. politiek*over=
leg en dit is niet mogelijk in deze
vergadering, zelfs niet als zij voor een
bepaalde tijd zou geschorst worden.
De heer SLËGERS bleef zijn ern*
stige bezorgdheid uiten over de toe*
vloed van werk, die de wethouders
zouden krijgen te behandelen. Het
tijdstip van het indienen van dit voor*
stel is van ondergeschikt belang. Dit
had spr. staande de vergadering ook
kunnen doen.
VOORZITTER sprak hierna als
zijn mening uit dat een rijkgescha*
keerd College inderdaad een gemeen*
tebelang kon zijn. Hij zou de 'benoe*
ming van een derde wethouder uiter»
aard toejuichen.
Met de hierna volgende stemming
werd het voorstel evenwel met 8*7
verworpen. (Tegen: P.v^d.A'., A.'R./
C.H.U. en de heer Slagveld).

Mensen en Zaken

scerd kon worden. iHet is een dag
vol pret en jolijt, maar ook een dag
die u bewijst, dat u nog steeds in
Weefaend het middelpunt van de belangstelling Pa en Ma moesten er es uit. Dat idee
staat. De/te dag is een traditie gcwor*
den waarop wij allen rekenen", aldus kwam van goede vrienden in Amster»
spreker.
dam en;... 't moet gezegd: Pa en
Verder bracht de voorzitter dank Ma hadden er wel oren naar ook.
Donderdag, 3 September was de dag hiermede het einde van de l och t in
waarnaar de gehele Zandvoortse zicht was. Ten onrechte echter, want aan allen, die hebben meegewerkt om
't Heeft niets te betekenen, maar
ouderdom reikhalzend heeft uitge* het beste deel moest nog komen. De deze dag te doen slagen. 'Hij memo*
zien en die, nu hij weer tot het verlc» lange gezichten verdwenen dan ook reerdc de dames en heren collectan* zó nu en dan krijgen ouders een
den behoort, er eentje is gebleken, al gauw om plaats te maken voor een ten, de heren kellners en chauffeurs, soort 'bevlieging om es een keertje
die ze niet spoedig /.uilen vergeten. uiterst verbaasde uitdrukking toen de Zandvoortse winkeliers voor hun (één dagje maar) zonder nakomelin*
Want het was weer echt zoals wc voor Hotel Bouwes werd gestopt Het bijdragen in natura, kortom iedereen, gen te zijn. De organisatie? van 't een^
dat van het Comité gewend zijn, een bleek namelijk dat de heer N. Bou* die tot het welslagen van dit uitstap*
en ander was voortreffelijk. De twee
als wc even een van de deelnemers wes aan allen een consumptie had je zijn steentje heeft bijgedragen.
De heren van het comité werden oudsten werden door oude badgasten
mogen citeren, „moorddag". En wc aangeboden, zodat men in de gele»
kunnen dit beamen, want wc waren genheid werd gesteld zijn hotel, waar» door het gehele gezelschap toege* mee naar Amsterdam genomen, 's Za*
van de bouw door alle Zandvoorters zongen, als ook Tante Tonia als terdagsmiddags al en de twee jong*
in staat om de tocht mee te maken.
'Het is een bijzonder aardige ge* met zoveel belangstelling was gade* oudste „verslaggeefster".
En dan om negen uur, precies sten bleven achter onder de hoede
woonte, om voor de deelnemers het geslagen, nu ook eens van binnen te
twaalf uur na de start, werd deze dag van de badgasten*van*'t*ogenblik. Zo»
doel van de tocht geheim te houden, bekijken.
Het orkest van Charles Prouchc beëindigd, dit feest voor „Ouden van doende kregen Pa en Ma de handen
waardoor men zich aan allerlei gis»
verzorgde W'ecnse melodieën, terwijl Dasen", dat door een der deelneem* vrij. Zij vertrokken Zaterdag des
singcn gaat wagen.
stcrs werd betiteld met „Onvcr.gete=
Ruim negen uur werd gestart van Hansi Korre als zangeres optrad.
avonds per trein naar de hoofdstad,
iHet behoeft natuurlijk geen betoog, lijk". En ze had groot gelijk.
het Gasthuisplein met vijf grote auto*
regenbuien.
'De dames en heren organisatoren begeleid door kletterende
bussen en een kleintje in de achter* djt dit gastvrije aanbod van de heer
Het was hcerlijk,'rondanks de kli*
hoede, uitgeleide gedaan door vele Bouwes zeer gewaardeerd werd, en kunnen terecht trots zijn op hun matologische yersperringen, die naar*
familieleden en bekenden, waaronder dit bezoek het glanspunt van de da£ werk. Trouwens, binnenkort /uit u stig op de smalle weg' van het goede
zich ook burgemeester H. M. van Fe* werd, temeer daar burgemeester van zich in de bioscoop zelf ervan kun» humeur werden gelegd. De koffie was
nema met echtgenote bevond, die in Fenema enige interessante bijzonder* nen overtuigen, hoe de oudjes geno» goed, de zeer luie stoelen waren goed
iedere bus nog even goede reis kwam heden omtrent bouw, meubifsring en ten hebben, want de heer Hamhur:' en het op de koffie volgend kopje..
is de gehele dag in touw geweest om
inrichting van het hotel vertelde.
wensen.
eh.... nee, dat was echt wel iets
Maar ook aan dit oponthoud, hoe alles op de film vast te leggen.
Eerst werd even het circuit „geno*
anders.
men", dat voor velen nog onbekend gezellig ook, moest een einde komen
Er heeft enkele weken geleden in
terrein was. Daarna werd koers ge» en er werd gestart vpoi de laatste
krant iets gestaan over drank*
Toch zouden wij nog graag een klei* deze_
zet naar Schipho.1. waar met de bus* etappe: het afscheidsdiner.
maar dat was er niet hij,
Dit diner had heel wat bewerkin» ns misverstand uit clc - wc<> willen misbruik,
sen een rondgang over de terreinen
hoor. Maar zonder te spreken van
werd gemaakt en men 'Ach in het gen ondergaan: bereid in Huize C. ruimen. Er wordt namelijk wel eens misbruik; kan het nuttigen van be*
restaurant een kopje koffie goed liet Keur, vervoerd door de heer P. Wa* ge/egd, dat" er bij zo'n tocht voor paalde dranken bepaald gezellig zijn.
terdrinkcr, verzorgd door de directie Ouden van Dagen te veel jongeren Dat was hier ook het geval. En daar*
smaken.
Vandaar ging het naar de uitspan* van „Paviljoen Kiefcr" met een /ijn. Dit argument wordt zelfs wel om: Jongens, stoor jullie aan niets,
ning „Oud Valkenveen'' m het Gooi, smaakvolle tafelversiering aangebo» eens aangegrepen om een bijdrage te blijf heerlijk uitslapen e n . . . . welte»
waar men zich na de koffietafel uit» don door de heer Kees Kerkman,
weigeren en dit is toch een absoluut rusten!
\Veer een bewijs, hoe het begrip verkeerde zienswijze.
stekend vei maakte in de spesltimi,
Ja, da.t uitslapen kwam Pa en Ma
op de schommels, de wippen en in d- „Ouden van dagen" in Zandvoort
Als men weet dat er ditmaal 210 uitzonderlijk aanlokkelijk voor. Er
kleine motorbootjes. Hier kon men saamhorigheid kwccki.
deelnemers waren met acht vorzor* zijn momenten in het leven dat uit*
De band van Engel Paap was op gers(sters), dan is dat toch zeker slapen gewenst, maar totaal onuit*
duidelijk constateren, dat jeugd en
ouderdom in feite vlak naast elkaar het podium aanwezig en verhoogde geen overdadige weelde.
voerbaar is. In de loop der jaren leert
met /ijn populaire wijsjes de feestc*
liggen.
Als men daarbij nog in aanmer» men zich daarbij neer te leggen.
Van Valkcnveen reed men via het lijke .stemming aanmerkelijk.
king neemt, dat die begeleiders niet (Even een nadrukkelijk rechtzettink*
paleis „Soestdijk" naar de Lage Vuur* Aan het einde van het diner sprak alleen op de/e dag, maar al dagen je:
hier wordt géén medelijden op*
se, waar burgemeester en mevromv de heer .lob. C. Jung als voorzitter van te voren in touw /ijn om vooi» gewekt,
doch een feit geconstateerd).
van Fenema zich bij het gezelschap van het Comité enige woorden. In bereidingen te treffen, dat alles maar
'Mooi. Pa en Ma begaven zich ter
het feit, dat de/e tocht voor de dei* op rolletjes mag lopen, dan kan men ruste.
voegden.
Veel tijd-tot napraten \vas er
Na de thee, die men hier nuttigde, tigste nuial herhaald werd, /ag de alleen rnnar dankbaar ^ijn, dat er niet, daarvoor
was het uur te laat,
heer
Jung
het
bewijs
voor
een
psy*
werd de terugtocht aanvaard naar
mensen te vinden zijn, die deze of zo 'men wil: te vroeg. Dus: ogen
chologische
achtergrond.
Zandvoort, wat bij velen wel even
zware taak met zoveel liefde en toe» dicht en niks meer.
een lang gezicht verwekte, daar men
„Het zou een grote teleurstelling wijding op /ich willen nemen.
in -de veronderstelling verkeerde, dat zijn, indien deze tocht niet georgani*
G.H.

(Vervolg van pagina 1). Met Zandvooxts Ouden van Dagen
cl.A. verwacht, dat de kwestie van
liet klokje rond
een derde wetlïouder haar wel na aan

't hart zou liggen en dat zij deze
/aak xou aangesneden hebben. Te*
meer, omdat' destijds oud*wethouder
v. d. Moolcn door de omvang van
zijn taak, zijn gezondheid schade heeft
gedaan. Spr. begrijpt de houding van
de heren Kerkman en Slagveld ook
niet goed. De eerste zegt: Nog niet
nodig! terwijl de laatste het voorstel
uiterst belangrijk vindt, doch geen
besluit kan nemen, vanwege de korte
tijd van voorbereiding. De benoeming
van een derde wethouder zouden de
politieke schakeringen in het College
in een juiste verhouding kunnen
plaatsen.
De heer KERKMAN maakte <be*
zwaar tegen de wijze waarop de heer
Tates de zaak van de wethouders»
salarissen (verleden jaar) verbonden
had aan een pleidooi voor een derde
wethouder, Spr. heeft zich over de
verbetering der salarissen, als wet*
houder, niet willen uitspreken, om»
dat hij dit niet juist vond. Maar de
kwestie van de salarispositie is in
dit onderwerp geen maatstaf.
De heer TATES bracht in herinne»
ring dat er in dit jaar — na de «c»
meenteraadsverkiezingen — toch al
een overleg heeft plaats gevonden
over de zetelverdeling in het College,
't Kwam hem nogal vreemd voor, dat
hij uit de kranten moest vernemen
d.it er overleg geweest was en dat 't
toen blijkbaar al een uitgemaakte
zaak was, wie er als wethouder zou*
den worden benoemd.... Spr. had
van de P.v.d.A. een meer democra*
tische werkwijze verwacht. Destijds
zijn de K.V.P., de V.V.D. en A.Z.B.
buiten dit eeiste overleg gehouden en
nu doet de. lieer Kerkman het ver»
wijt: Waarom waren wij niet <4e*
vraagd? Indien de fractie van de P.
v.d.A. zich wil beraden over dit voor*
.stel, dan zou dit nu kunnen gebeu*
ren en dan behoeft de zitting maar
voor een bepaalde tijd geschorst te
"worden.

Prisma kijkers.
Films vanaf ƒ 1,'30
Bruicis* en kinderfoto's ook aan huis

Nog steeds vroeg in de morgen: Na*
genoeg donker nog. Pa is klaarwak»
ker. Ondefinieerbare gelui'den hebben
maal welletjes crr kondigde toen maar hem
wreed uit een gezondmakende
de wethoudersverkiezing aan.
gerukt Tjonge, wat regent het.'
In de ^acaturesRERKMAN, werd slaap
balkondeuren moeten dicht! Pa
tle heer Kerkman opnieuw gekomen De
zich in een toestand van half=
met 10 stemmen. De heer Slegers werkt
wakker*half*slaap uit bed en doet de
kreeg 5 stemmen.
Ernstig geschil tussen de heren Slegers en v.d. Werff
In de vacatur e »SLAGVELD werd balkondeuren dicht. 'Het regent af*
gekozen de heer v. d. Werff met 8 schuwelijk.
Heren Kerkman en Van der Werff benoemd
draait zich ^demonstratief 'om
stemmen. De heer SJegers kreeg bij en•Ma
schijnt te vermoeden dat Pa met
deze stemming 7 stemmen.
krantenskopij aan 't worstelen w.
De heer SLEGERS releveerde dat er Deze houding kwam uit geheel an*
Bsicle heren namen de benoeming z'n
(Dit gebeurt wel es in de heel*vroege
tijdens het wethouderschap van de dere motieven voort". Op zijn beurt aan.
morgenuren). Pa moet dit even reent
heer v. d. Moolen voor de oorlog, in zeide spr. met nadruk: „Ik ben niet
zetten en beweert — met veronacht*
het College sprake was van een tegen de rooms*katholieken, maar ik
(Adv.)
zaming van het ochtendlijke uur, dus
vruchtbare samenwerking tussen r.k. ben alleen tegen de heer Slegers!''
te luid — dat hij alleen even de^ka*
partij en S.D.A.'P.
De heer KERKMAN zeide dat cv
voor overstroming "heeft be*
Spoedig na de bevrijding kwam er in heel wat Raadsvergaderingen deze
3 goede mer
ongenoegen door clc samenwerking, avond dit soort discussies zouden geneesmiddelen in elk tablet. waard.
goed.... man schreeuw niet
die de P.v.d.A. zocht met Alg. Zand* plaats vinden. Als de heer Slegers N/et méér, want overdaad schaadt, zo!Goed,
(Nou, 't was fluisteren, hoor, dat
voorts Belang. De heer v. d. Moolen meent dat hij (Kerkman) de dienst vleest en lichaam worden er door
houdt Pa nóg staande).
bedankte toen als wethouder. Na de uitmaakt bij de P.v.d.A., dan «il de
Oe regen houdt iets op ,met hard
jongste -verkiezing kwam de P.v.d.A. heer Slegers dit wel bij de K.V.P. verkwikt e n ..pijnen v e r d w i j n e n
gaan en dus: het wordt te benauwd
als de grootste partij uit de bus, ge* doen.
in de kamer.... balkondeuren open!
De heer TATES had tot z'n verba*
volgd door de K.V.P. De K.V.P. wordt
Wat maak je toch een herrie! Pa is
WATERGETIJDEN
thans echter niet betrokken in het zing uit -de krant vernomen dat de
HW LW HW LW
Strand zo klaarwakker, dat*ie onmiddellijk
overleg, dat plaats had i.v.m. de wet* P.v.d.A. overleg had gepleegd met
berijdbaar inhaakt, met een akelig bok*op»dcs
houdersverkiezing. De P.v.d.A. ging twee fracties. Het werd blijkbaar niet Sept.
6
2.29 9.30 14.54 22.- 6.30*13.00 havcrkist*achtig gevoel van onrecht*
contact zoeken met de twee kleinste nodig geoordeeld de andere drie
7
3.07 20.— 15.27 22.30 7.00*13.30 vaardig behandeld te worden.
fracties, n 1. de C.H.U./A.R. en Plaat» fracties (K.V.P., V.V.D. en A.Z.B.)
Gelukkig, de frisse morgenlucht van
8
3.39 10.30 15.59 23.- 7.30*14.00
selijk Belang. (Hr Slagveld). Dit zal ook te vragen. Wanneer de partij=bes
Mijnheer de Redacteur,
9
4.09 11.— 16.29 23.30 8.00*14.30 Amsterdam=Oost stroomt weer naar
wel uit het brein van de heer Kerk* langen de boventoon gaan voeren, al*
4.38 11.30 16.58 24.- 8.30*15.00 binnen. Toen opeens; Een vreselijk
In het in de pers verschenen versla» man ontsproten zijn, die in de P. v.d. dus spr., dan xou hem dit zeer spij* 10
5.07 12.— 17.15 0.30 9.00*15.30 spektakel van hout op hout.
gen van de Dinsdag j.l. gehouden A. de dienst uitmaakt, aldus spr. Na ten. Dat politiek een rol you spelen U
Iemand of iets of zelfs misschien
5.36 12.30 17.53 1.— 9.30*16.00
raadsvergadering lees ik dat de heer het genoemde overleg werd de heer m het verzoek van de 7 raadsleden 12
v. d. Werff na'ar voren geschoven. om een derde wethouder, ontkende Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn wel een veelheid van beiden is ^ezig
v. d. Werff (C/H.) zegt:
met stokken een kolenkist te ram»
„dat alle Zandvoorters het zouden Maar spr. verklaarde met nadruk dat spr. De andere aclit hadden dit toch
men. Br
wat krijgen we nou?
betreuren indien de ' heer Slegers de heer v. d. Werff voor de K.V.P. ook kunnen doen? 't Gaat niet om B U R G E R L I J K E S T A N D
Ja, nu wordt Ma toch ook wakker.
ooit weer wethouder zou worden". onaanvaardbaar is. De heer v. d. een bepaalde partij, doch om liet ge*
28 Aug. t.m. 3 Sept. 1953
doe je?! Notabene, wat doe je!
Aangezien de heer v. d. W. ook mij Werff verschilt telkenmale van me= mecntebelang. 't Is overigens immer Geboren: Theodora Petronella, doch* W!at
Ma ziet haar vergissing in, want
(Slegers*stemmer) in zijn orakeltaal ning met de Raad over belangrijke de mening van de heer v. d. Moolcn
ter van T. A. M. Loth en S. Usma* het stokken*gebeuk op de kist wordt
betrekt, wens ik hem er op te wijzen zaken, de wederopbouw betreffende. geweest dat het overleg voor de wet»
ny; 'Gerrit, zoon van G. Visser en het volgend ogenblik vergezeld van
houders»zetelverdeling
moet
gaan
tus*
't
Is
heel
wel
mogelijk
dat
de
P.v.d.A.
dat blijkens de op 27 'Mei 1953 .ge*
A. E. Steenhagen; Johannes 'Ber* steen*harde kinderuitroepen, zo iets
zich thans opwerpt als reclasseerdcr sen de^grootste partijen.
houden verkiezingen er
nardus en Boudewijn, zoons van T. van.... één twee hup, daar gaat»ie
1003 Zandvoorters de heer Slegers van de heer v. d. Werff. Maar de K.
'Duivenvoordcn en J. ten Bosch.
weer! Mensen in de buurt bemoeien
V.P.
heeft
ernstige
bezwaren
tegen
de
als Wethouder wensten en
Ondertrouwd: R. F. van Luijk en A. zich met de ordeverstoring. Dat gaat
heer
v,
cl.
Werff
om
diens
anti*room*
S53 Zandvoorters de heer van der
Korrels.
P. Veltkamp; A. Paap en F. M. van niet zo elegant, waaruit Pa de con*
se ideeën en bovendien achtte h ff de*
Werff als Wethouder wensten.
der Mije; B. P. J. de Vrind en CM. clusie trekt dat er in Amsterdam*
ze
persoon
niet
geschikt
als
wethou*
Aan de hand van deze cijfers past
De heer KERKMAN verweet de heer
van Lemmeren.
Oost ook" lieden wonen, die er^ be*
der.
Hij
is
een
voortreffelijk
bakker
dus van de zijde van de heer van der
Tates dat deze zeker een borreltje pp Getrouwd: B. L. Lefferts en M. W. zwaar tegen maken al te vroeg uit de
maar
zeker
geen
voortreffelijk
wet*
Werff wel enige bescheidenheid ten
bad. En.... een ezel stoot zich n»et
Lanfermeijer; E. Bos en A. ter wereld van het onbewuste te worden
houder! aldus spr., die zich kennelijk tweemaal aan dezelfde steen! aldus
opzichte van de heer Slegers.
Wisscha; J. Paap en C, J. Dees.
gehaald. Of ze 'hun kop maar willen
verbolgen
toonde.
Spr.
meende
in
ge*
Gezien de gemoedstoestand van de
spr., waarbij hij in herinnering bracht, Overleden: A. Blumenfeld, oud 80 j., houwe, enz.
weten
verplicht
te
zijn
orde
te
schep*
in het nauw gedreven heer v. d. W.
dat de heer Tates eens bij een overleg
wed. v. L. Roussian; C. Swarcs, oud
üat doen ze, hoewel traag en laat
reken- ik hem dit uitglijden niet al te pen in de ontstane chaos en hij /eide over wcthoudeisbenoeming (in 194(5)
82 j., wed. van A. C. Dollekamp; reagerend. Vooralsnog blijft het stok*
zwaar aan, doch wel geef ik Z.Ed. tenslotte dat de K.V.P., die thans in. was weggeroepen. Dat was tijdens het
E. Keur, oud 74 j., cchtg.e. van J. kcn=gebons, maar dat sterft ook uit.
achtb. in overweging in de toekomst de hoek is getrapt, zich tegen deze overleg, nadat contact gezocht was , Koning.
Overigens begint 't weer te gieten.
zijn voorspellingen, toespraken, rede* gang van zaken tot het uiterste zal met Alg. Zand v. Belang.
Maar de deuren hoeven niet dicht,
voeringen en pleidooien op enigszins verzetten,
De heer TATES zcide geen bqr*
(Adv.)
omdat Pa nu in het licht ziet, dat er
hoger niveau te voeren.
De heer v. d. WERFF wilde wel reltje te hebben gehad, maar mis*
nog een dak boven het balkon zit.
Enormiteiten als hiervoren vermeld, even antwoorden — zoals hij üeide — schien de heer Kerkman.... Spr. weet
Onrustig, gejaagd? H
m . . . . had*ie er net niet uit beho'e»
passen beter in clc mond van verte* op de beledigingen aan zijn adres van wel wat de heer Kerkman bedoelde,
Mijahardt's ZenuwtabJetten
ven te komen
Sneu.
genwoordigers van volksdemocratie» de heer Slegers. De heer Slegers maar hij (Tates) heeft indertijd ge*
sterken en kalmeren Uw zenuwen.
Maar de slaap wordt tóch nog
en dan in die van een Zandvoortse toont pijn, aldus spr., omdat wat hij zegel, dat hij de heer G roos (A.Z.B.)
vaardig over 'Pa en Ma, zij 't dan-da t
wethouder.
wilde niet gelukt is. Maar indien de vlees noch vis vond.
Ma hierin wel voor gaat. Op het
heer Slegers mij onaanvaardbaar acht, Mr PORRENGA vroeg zich af of
Hoogachtend,
ogenblik dat de oogleden zeer zwaar
Th. J. VAN K'EMENADE. dan wil ik hem ook onaanvaardbaar hij boos op de heer Slegers zou 11100= Bouwnijverheid
begint er een koor van kip»
noemen, zei spr. En dit is zo in clc ten zijn om diens woorden, maar hij In de maand Augustus kwamen te worden,
Kostverlorenstraat 106.'
mot te maken over een gelegd •
gehele gemeente, want in brede kring \vas er blij om. Want nu was hij — Zandvoort slechts twee woningen ge* pen
*
ei. Pa 'heeft nog nooit kippen zo hard
We kunnen het met inzender eens zou het betreurd worden, indien de als vijfde wieltje aan de P.v.d.A.swa» reed, doch er werd een aanvang ge* horen kakelen. De haan neemt er ook
zijn dat de repliek van wethouder heer Slegers opnieuw wethouder zou .gen — ingewijd in de denkwijze en maakt met de bouw van 33 woningen. al geen genoegen mee en maant met
v. d. Werff op de woorden van de wordenrde woordkunst van de heren Slegers Zodoende waren op l September in schorre schreeuwen tot kalmte. Het
heer Slegers niet al te sterk uitviel.
„Ik daag de heer Slegers uit", aldus en Tates. IHij zou er rekening mee aanbouw 101 woningen, te weten 41 is 'n helse oproer. En nu beginnen de
Dit neemt helaas echter niet weg dat spr., „mij aan te tonen in welk op* houden
particuliere en 60 woning\vet»wonin* lieve kindertjes met de stokken ook
laatstgenoemd raadslid o.i. daarvóór zicht ik antirfooms zou geweest zijn.
VOORZITTER vond 't toen alle= gen.
.
maar weer. ('t Is toch een leven als
•de discussies reeds naar een beden» Indien de heer Slegers dit distilleert
een boerenkermis). Pa en Ma gaan
kelijk niveau had getrokken, iets dat uit mijn houding t.o.v. het verzoek
(Adv.)
•bleek en ontdaan rechtop zitten. '
weliswaar uit de omstandigheden te dat het r.k. schoolbestuur indertijd
De theesmetsbeschuitjesfopsbed ver*
verklaren was, maar toch niet te bil* deed om een deel van de alg. begraaf*
lijken. — Red.
plaats te schudden, dan is hij mis.
, aderrfFHS goedele veel..,.•>
tanden '
MOMUS."

Ingezonden

Onelegante taal

ZONDAGSDIENST

FAMILÏEBERICHTEN

WIJKZUSTER:
In plaats van kaarten
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmers
Ondertrouw
d:
straat 7, telefoon 2720.
RUDI VAN LUIJK
Gedurende de zomermaanden is de
en
Zondagsdienst van de doktoren op*
.ELLY VELTKAMP
geheven.
Huwelijksvoltrekking op 15 Sept. 1953
om 11.45 uur ten Raadhuize te Zand»
PREDIKBEURTEN
voort.
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zandvoort, September 1953
Brederodestraat 30, (Haarlem
Zondag 6 September
Zandvoortsclaan 16, Zandvoort
10 uur: Ds C. de Ru. Bediening
H. Doop,
Receptie op de trouwdag van 1.30 tot
7 uur: Ds D. J. Vossers, pred. te 3 uur in restaurant „Esplanade".
Leiden. Jeugddienst.
Toek. adres: Zandv.Iaan ]6, Z'voort
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 6 September
10.30 uur: Prof. Dr C. .1. Blee.ker
van Amsterdam.
Parochie H.H. Agarha, Grote Krocht
Zondag: H.H. Missen 6.30, 7.30, 8.30
(alle plaatsen vrij).
9.30 .Hoogmis; 11.00 (alle plaatsen
vrij).
's Avonds 7 uur Lof.
In de weekdagen 7 en 7.45,
's Avonds 7.30 Lof.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 6 September
10 uur: Ds A. de Ruiter. Viering
H.A.
5 uur: Ds A. de Ruiter. H.A., dank*
zegging.

Zandvoortse slagers
Gesloten
van 7 t.m. 12 Sept. 1953
D. Boon, Schoolstraat 3
Gebr. van Eldik, Haltestraat 12
'H. G. Heek,-Kerkplein 4
H. Hofman, Jan Steenstraat I b
A. J. Vreeburg, Haltestraat 54

Op 19 September a.s. hopen
onze geliefde ouders
J. TH. SMIT
en
A. SMITVSMIT
de dag te gedenken dat /ij 25
jaar geleden in het huwelijk
traden.
Hun dankbare kinderen
Liny en Gcrty
Jan
Wdly
Zandvoorl, 3 September 1953.
Parallelweg 32.
Gelegenheid tot feliciteren Za»
terdag 19 Sept. van 2.30*4.30 u.

2 Rocardi's

muziek en acrobafische dansen

Dreane et
José Martinez

VERLENGT DE ZOMER!
PHILIPS nieuwe Hoogtezon ULTRA»
PHIL ƒ 76,50, thans in ieders bereik
vanaf f l,— p. w. U behoudt hiermee
Uw bruine tint het hele jaar.
PHILIPS BIOSOL Hoogtezon /' 198.»
of ƒ 2,50 p. w.
""
PHILIPS INPHRAPiHlL 'straalt Uw
pijn weg', ./ 37,50.

GENOT VOLLE UREN

O
7 t.m. 11 September

DAMES voor bet a.s. najaar:
9 SS
Beha's Popliu en Satijn .
vanaf <>&•
95
Corsets
........
vanaf
W AI A
Baleinlose corscts en Gaine' s in
prima gebreid en Nylon elastiek vanaf lis>.9s

wegens vacantie
gesloten zijn
Te koop PIANO, Ubel.
Paradijswcg 17.
Te koop houten- KINDER»
LEDIKANT, 1.20 x 0.65 m,
Prinscsseweg 21.
Te koop gevr. te Zandvoort
WOONHUIS, leeg te aan»
vaarden. E ven t. huurwoning
te Amsterdam»Zuid als ruil»
object beschikbaar. Br. ond.
no. 6901 bureau Zandv. Crt.

Positie Corsets en Moederschap B.H.'s.
Borstprothese's.
Sporty Step-Jns en B.H.'s.
WALA. Onderjurken met perfecte Bustevorm
vanaf T.95

A msterdamxZandvoort.
Aangeb. te A'dam: 'Zonnige
moderne 2e etage, 4 kam.,
keuk., gr. waranda, zold.,
badc. m. douche, ƒ 34,40
p.mnd. Gevraagd in Zand'
voort: mooie woning (liefst
benedenhuis met tuin) bev.
3 a 4 kaïn. 'Huur tot f 50,p.mnd. Br. lett. S. 58 Adv.
bur. Mccrkotter, Herengr.
435, A'dam»C.
WONINCRUIL
BadhoevedorpsZandvoort.
Kleine villa, 5 min. v. A'dam,
k. en suite, hall, w.c., keuk.,
kelder, vóór» en achtertuin,
stenen schuur; boven 3 sip»
k, gang, badk., balcon ach»
terz., gr. zold. Tclef. Prijs
ƒ 40,25 p.m. Gevr. dito huis
of groter, hogere huur geen
bezw. J. v. Gentstr. 15, <Bad=
hoevedorp. Tel. K 2968=6767.
WONINGRUIL
A msterdamtZandvoorl.
Aangeb. l c etage, k. en suite
en 3 slaapk., badcel, war.
Gevr. vrije woning minstens
4 k. te Zandvoort.
Br. Pecters, Zeilstraat 14»I,
AmsterdamsZ.
- - -

De Verlsoop staat geheel onder leiding van Mevr.
Peters-Smit, die beschikt over een 2O Jarige ervaring
op corsettengebied.

HAARLEM - GROTE HOUTSTRAAT 110
t.o. Cinema Palace
WONINGRUIL
A msterdani'Z.—Zandvoort.
Aangeb vrij ben. huis, 2 gr.
kmrs en serre, enz.
|
Gevr. woning te Zandvoort,
event. kopen. Mevr. Goed»
raad, 2e J. Stcensti. 100 hs '
Amsterdam, tel. 713836.
NET MEISJE b.z.a. als hulp
m de huishouding, voor d.
en n. R.K. Br. ond. no. 6906
bureau Zandv. Courant.
Te koop: SINGER TRAP=
- NAAIMACHINE,
ringspocl, inzinkbaar, in pr.
st., ƒ 225. Telef. 2579.
NETTE-HULP i.d. huishou»
dihg gevr. voor halve of hele
dagen, event. voor dag en
nacht. iHaarl.str. 76, na 3 u.

WONINGRUIL
A'darniO.—Zandvoorl
Aangeb. Ie etage, 2e Boer»
haevestr., 4 k. enz., huur ZELFST. MEISJE gevr. voor
ƒ 6,25 p.wk. Gevr. kl. huis d. en n., v.- dir. of per half
voor 2 peis. te Zandvoort, Sept. te A'dam, Wolken»
vest. verg. aanw, 'Br. onder krabber, 10»hoog. Beslist
no. 6903 bur. Zandv. Crt. - goede behand. Aanm. te
Zandvoort, Her m. Heyer»
^ MEISJE gevr. v. S.30» mansstraat 61»I. Tel. 2242.
5 u. Zaterdagmidd. en Zon»
dag vrij. Spechtlaan 9, 'Bent» AANGEB.: Slaapk.ameub ,
l mass. eiken m. lits jumeaux
veld, tel. K 2500 = 27467.
[ en 3»deurs spiegelkast. Ko»
Vrij gem. BENEDENHUIS , ninginncweg 32 2 x bellen,
te huur. Br. onder no. 6904 van 8=9 uur n.m.
bureau Zandv. Crt.
GASFORNUIS te koop,
R.K. dame zoekt
f 25,—. Brjsderodestraat 70.
Z1T»SLAAPKAMER
Kostverlorenstraat 7 » Telefoon 2534 of beide, met pension. Br.
Pe koop MEISJESFIETS, 13
no. 6902 bur. Zandv. Crt.
»16 jr, ƒ 25,». Julunaweg 20.

acrobatisch danspaar

Hilga Cramer

Spreekuur
Maandag van l tot 2 uur
Haarlemmerstraat 26 A

WONIWGRUIL

PHILIPS RADIO, de laatste model»
len van de Jaarbeurs voorradig!
Wist U, dat qramofoonmu/.iek zo
mooi klinkt op Uw eigen toestel?
Gesloten
Uw eigen programma met
van 14 t.m. 19 Sept. 1953 Kiest
PHILIPS platenspeler op atandaard
ƒ 82,- of./ 1.— p.w.
Gebr. Burger, Haltestraat 5
H. J. Gaus, Kerkstraat. 14 , . - -.- .Philips .platenspeler in-koffer'/ 99,'—
fGebr. Kreijger, Stationsstraat 12
Philips platenwisselaar ƒ 185, — op
A. A. Sei-né, Haltestraat 53
standaard, f 165,— voor inbouw.
J. J. Spiers, 'Haltestraat 30
PHILIPS
TELEVISIE vanaf ƒ 495,„La Viande", Kleine Krocht l
en hoger. Boeiende sportgebeurtenis»
sen wachten U. Dat moet U zien!
In Uw eigen gemakkelijke stoel!
STOFZUIGERS, diverse merken.
Annex Cabaret „EXTASE"
Vanaf ƒ 2,— p.w.
Komt U eens kijken en luisteren?
Gedurende de maand Septem»
Wij regelen op prettige wijze de
ber dagelijks van 7.30 uur af:
betaling voor U.
Herbert Mytteis
Erkend Philips servicesdealer
Reparaties aan alle merken toestellen
(de koning der zigeuners)
"en zijn Weens orkest
RADIO
TELEVISIE ELECTRA

Hotel BOÜWES ~

piano- en orgellessen
hervat

zal van

Pias

Vacanfie

Toonkunstenaar
Lid K.N.T.V.
heeft zijn

Drogisterij Blaauboer

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 8 September
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Gedipl. pianolerares
Spr.: Joh. H. v. Oostveen te "Voort
burg.
heeft haar
LESSEN HERVAT
Zondag 6 Sept. 9.45 uur: Radio toe»
spraak (op 298 meter) door de heer Nieuwe leerlingen aanmelden Hole!
C. H. Schonk van het Humanistisch Keur, Zeestraat, Woensdag en Don»
Verbond. Onderwerp: „Ik ben niks". derdagmiddag tussen 4 en 6 uur.
Gelieve dit uit te knippen.

JAC. BONSET

R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"

danseres

Voor a.s. Zaterdag 5 Sept. is vastge»
steld:
Alliance adsp. a»T.Z.B. adsp.a 3 u.
VEILING
Zondag 6 September:
van meubelen enz. wordt gehouden
Alliance 2»T.Z.B. 2
12 u.
Alliance 1=T.Z.B. l
1.45 u.
17 September
Alliance jun. a=T.Z.B. jun. a 3.30 u.
Goederen kunnen dagelijks worden De leden vertrekken op tijd zoals op
opgegeven.
hun kaart is aangegeven. Dus met op
Veilingmeester P. WATERDRINKER eigen houtje.
Telefoon 2164
Ieder lid meldt dit seizoen een do»
nateur.

BESCHIKBAAR

Henk Schmienburg
De Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5»7 - Telefoon 2974

TWEE MAAL PER WEEK
brengt de
Zandvoortse Courant
U al het plaatselijk nieuws!

't HELM * WINTERPROGRAMMA 1953/'54

ABONNEMENTEN voor

alle 8 voorstellingen
6 J voorstellingen
4 f naar EIGEN KEUZE

f 8,f 6,75
f 5,~

JL, Jeugdabonnement
« (4 voorst.) f3,50

Filmabonnement
(3 voorst.) f3,—

GEEFT U OP / / / Dr Gerkestraat 93 z\v.

JONGENSRIJWIEL
sousterrain, -dicht bij rcc, Ie te koop aangeb., ƒ 25,—.
gebruiken voor
Grote Krocht 19.

OPSLAGPLAATS

van consumptietenten, van
15 Sept.»l Mei. Brieven ond.
no. 6905 bur. Zandv. Crt.
Heeft u iets op te ruimen'?
Wij kopen alle soorten meu»
beien en inboedels. Overal
te ontbieden. P. Waierdrim
ker, telefoon 2164.

WEEK-AGENBA

KOR'PBALCLUB
Voor de leden van de Zandvoortse
Monopole
Korfbalclub wordt op Dinsdag S Sep»
Vrijdag 4 Sept. S uur: film' „Min of tember in de toonzaal aan de Tolweg
een gezellige avond georganiseerd.
meer een meermin".
Zaterdag 5 Sepf. B uur: idem.
Zondagmiddag 6 Sept. 2.30 uur: film
„A en C bij de Marine".
Zondag 6 Sept. S uur: film „Min of Charles Anglee bokst
15 September in Amsterdam
meer een meermin".
Maandag 7 Sept. S uur: idem.
Dinsdag S Sept. 8 uur: film „Avon» De in Zandvoort woonachtige bokser
Charles Anglee /.al op 15 September
tuur".
in Amsterdam boksen tegen de Duit»
Woensdag 9 Sept. S uur; idem.
scr Werner Teuscher. Anglee heeft
Donderdag 10 Sept. 8 uur: idem.
wel :enige hoop op een overwinning,
YO vertelde hij ons vanmorgen.
Andere attracties en
nuttigheden
Schilderschool voor de jeugd
Dagelijks in Hotel Bouwes, van 7.30
uur af: .Herbert Mytteis (de koning De Zandvoortse kunstschilder Ton
der zigeuners) en zijn Weens or» de 'Boer heeft met ingang van 16 Sep»
kest; 2 Rocardi's, muziek en acro» tember te zijne huize een schilder»
batische dansen; Dreane et José school voor leerlingen van 4»14 jaar
Martinez, acrobatisch danspaar;
geopend. Op de twee vrije middagen
'Hilga Crame'% danseres.
in de week, n.l. 'Woensdag en 'Zater»
dag, zullen de kinderen hier de moge»
lijkheid hebben om met verf en an=
Stadsschouwburg
der materiaal om te gaan. Het ligt in
de bedoeling van de heer de Boer om
Haarlem
de kinderen de eerste tijd vrij te la»
Zaterdag 5 en Zondag 6 Sept. S uur: ten
geheel volgens eigen fan»
Rotterdnms Toneel met „Bonaven» tasie,werken,
en om daarna een zekere rich»
tura".
ting aan de lessen te geven. O.m, zul»
Donderdag 10 Sept, 8 uur:-Toneelgr. len de z.g. groepstekeningen worden
Theater met „De Picnic".
vervaardigd.

WEL MOOIER, NIET DUURDER"

ALLEEN ZATERDAG:
van 70 voor 60 cenl
per 250 gram.
Weer voorradig

Speculaasbrokken
4S cent per 250 gram.

Fa, A, v,d, Mije & Zonen
Schoolplein 4 — Telef. 2467

WIE WIL BOMMELTJE,
lief, klein, zindelijk kater»
cje? Brederodestraat 77.
JONGEN GEVRAAGD
bij Slagerij Spiers. Halte»
straat 30.
1000
WOIXEN DEKENS
Zaterdag en Maandag
verkopen wij prachtige
wollen dekens, 2e keus
(kl. afwijkingen), aan in*
stellingen en particulier
ren; ƒ 15,50, ƒ 17,50,
ƒ 18,90. Anti Rheuma
lakens van ƒ 8,50 voor
ƒ 5,75. Komt nu uitzoe»
ken in onze toonkamer.
TAPTJXHANDEL
.,MAKO" N.V.
Jansstraat 85, by Grote
Markt, Haarlem.
Heb de
ZANDVOORTSE
COUKANT

bij de hand!

De nieuwste creaties
der beste fabrikaten
Schoenhandel
en reparatie-afdeling

Thorbeckestraat 24, telef. 3126

Aanvang
der nieuwe cursus
voor begirners, gevorderden
en gehuwden

begin October
Inschrijving vanaf 14 Sept. a.s.

Met ONZE kwaliteit vlees kunnen wij geen ba»
naai lage prijzen noteren.

Gaus verkoopt alléén Ie k w a l i t e i t
rundvlees en uitsluitend
Ie klas vet gemest kalfsvlees
Daar al onze vleeswaren door ons zélf worden
geproduceerd, kunnen wij een prachtige sortering
tegen lage prijzen aanbieden.
200 gr. echte Geld. gek. worst
60 cent
100 gr. 'Ham
55 cent
100 gr. Rosbief
55 cent
100 gr. gebr. varkens fricandeau
55 cent
100 gr.' gelard. Lever
55 cent
100 gr. Pekelvlees
55 cent
100 gr. echte Osscnworst
55 cent
enz. enz.
ONS LUNCHPAKKET is deze week bij vlees:
100 gr. gelard. Lever
\ t n QR
100 gr. Pekelvlees
1J u'ö°

AFSLAG VARKENSVLEES
500 gr. Schouder carbonade
500 gr. Rib carbonade
500 gr. Haas carbonade

SE.&GER GAUS
Kerkstraat 14 - Telefoon 2102

ƒ 1,55
ƒ 1,75
ƒ 1,85

Zandvoort

Stoomwasserij „

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Pijnstrijkerij - Snelte aflevering - KASTKLAAB

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

Foto „Lion"

DEZE WEEK

Fotostudio Joh. v.d. Meer

Haltestraat 69

Sport
VOETB ALVERENI GIN G
„ZA-NDVOORTMEEUWEN"
A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen IsKinheim.
Een vijftal elftallen van Zandvoort»
meeuwen speelt a.s. Zondag — de
laatste vrije dag voor de competitie
— vriendschappelijke wedstrijden.
iHet Ie elftal krijgt' Kinheim, de
Bevenvijkse 3e klasser op bezoek. 1 &
gen dit elftal heeft Zandvoortmeeu*
wen in de afgelopen jaren verschil»
lende malen gespeeld voor de com*
petitie, met wisselend succes.
Voorts komt de Amsterdamse ver*
eniging „Sport" naar Zandvoort met
twee elftallen, waartegen het 2c en
het 3e elftal van Zandvoortmeeuwen
zullen spelen. Als tegenpartij voor
het 5e en 6e elftal komt de vcrerji*
ging T.H.B, uit 'Haarlem met twee
teams.
Het programma luidt:
Zandvoortm. IsKinheim
2.30 u.
Zandvoortm. 2*Sport l
10.30 u.
Zandvoortm. 3*Sport 2
12.15 u.
Zandvoortm. 5*T.H.'B. 2
10.30 u.
Zandvoortm. fi/T.H.B. 4
12.1,1 u.
*
Het Zaterdagmiddagtournooi.
A.s. Zaterdagmiddag vinden de fina*
les plaats om de Gebr. de Graaf*wis*'
selbeker voor Zaterdagmiddagelmil*
len. Telefonia, dat tegen 'Kirïheim de
strijd aanbindt in de winnaarsfinale,
zal o.i. ditmaal een hele toer hebben
om -het bezit van de wisselprijs te
prolongeren.
Het elftal van Zandvoortmeeuwen
wordt in staat geacht in de verliezers»
finale tegen V.E.\V. op de 3e prijs be*
slag te leggen.
De wedstrijden beginnen om 3 uur.

v-

'n

Telef. 2778

Als bijzondere reclame brengen wij een SPORTIEVE
JONGENSSCHOEN van bruine rundbox - met
extra dikke rubberzooi en leder tussenzool • tegen
ONGEKEND-LAGE PRIJS!

Ontwikkelen * Afdrukken
Developping t Printing
Developpement t Tirage
Entwicklen * Kopieren

BRIDGEN
Ren ieder kan leren bridgen.
Voor .(beginncrs
Lesavônden en aanmelden
iedere avond 8 uur.
Gezellige sfeer.
Aanbevelend,
W. G. GEBE.
Grote Krocht 30 a.

Garage en Taxibedrijf
DE TOL, telefoon 2332
. Gr. Krocht 18 .
De Coedk. Amsterdammer

Maten:
28 . . . . 6.95

29—31 . . 7.95
32—35 . . 8.95
36—40 . . 9.95

Winkeliers,
maakt reclame
door middel

van de
Zandvoortse

URG

Courant.

GYMNASTIE'KVER. „O.S.S."
Aan onze oproep om reeds dadelijk
de lessen weer te komen bezoeken in
verband met de .voorbereiding van
ons jubileum, werd door de meeste
Grote Houtstraat 29 - Haarlem
99
leden gevolg gegeven. Ook werden
99 WAARDEBON!
over de gehele linie nieuwe leden in*
Vacaniiepermanent
van
f
6,*
AMSTERDAM - ZAANDAM -ALKMAAR - HAARLEM .LEIDEN - DEN HAAG - HILVERSUM
geschreven.
ƒ 3,* tot 30 September.
"Wij rekenen er op dat de nog ont* BUSSUM - AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM . NIJMEGEN - BREDA . GRONINGEN voor
MAISON. MODERN, Zee,
brekende leden niet te lang meer ver*
.dijk 121, A'dam. Tel 47671
zuimen om later moeilijkheden bij t
instuderen van oefeningen te voor*
komen. 'In het' bijzonder voor de
rhythmische les is dit van groot be*
Opgericht
lang.
WILT U SLAGEN VOOR-HET
SCHILDERSSCHOOL voor KINDEREN
Aihleiiek
Door verschillende moeilijkheden zal
Leeftijd 4-14 jaar
de athletiek=dual*meet tussen de ver*
Lesuren:
Woensdag:
en Zaterdagmiddag 2-A uur.
tegenwoordigende ploegen van de
'
Volgt' dan de opleiding bij
Kènnemer Turnkring en het Noord* Materiaal wórdt verstrekt.
Hollands Zuiderkwartier op 6 Sep* Lesgeld voor beide middagen ƒ -2,50, per midd. ƒ 1,50.
N. J. TH. SGHMIDT Leraar M.O. Boekhouden
ternber a.s. geen doorgang vinden.
Deze zomer slaagden 10 van de 13 cursisten!!
De jeugd*athletiekwedstrijden van Aanzit.: Kunstschilder Ton de Boer
Persoonlijke inlichtingen en aanmelding:
de Kènnemer Turnkring op 12 Sep* Dr C. A. Gerkestraat 49 rood. Telefoon 2970.
MAANDAGAVOND van 8 tot 9 uur
tember a.s. gaan echter gewoon door.
aan de Julianaschool, Brederodestraat 15.
Zij vinden plaats op het sportveld
Prospectus verkrijgbaar bij
aan de Kleverlaan te Haarlem en b e*
Boek-handel F. van 'Herwijnen, 'Haltestraat 12.
ginnen om half drie.

MIDDEHSTANDS-EXAMEN

j. H. G. WEENINK

d&
VFSCHEÏD
•Jou meid, als eerst die hadgasten
naar es opgeduveld zijn!
Deze opgewekte klanken uit de
mond van een verhurende Zandvoorr*
e dame doen mij nadenken. Eigen*
jk is opgeduveld niet precies het'
voord dat zij gebruikte, maar een
nder, gelijksoortig, waaraan de be*
vohers van het bijhels Sodom de
ijne nuance hebben gegeven, als U
me begrijpt.
Ongelukkigerwijs hoorden de bad»
,asten zelf deze aardige ontboeze»
ming, hetgeen het afscheid zeker niet
at hartelijk zinspelen op het gebrul*
elijk „tot volgend jaar" vermocht te
even. En ik dacht /o: .wat willen we
eigenlijk hier in 'Zandvoort met de
ladgasten.
'f 1 'Er aan verdienen," natuurlijk. Al*
icht, voor niks gaat de zon op. Om
e verdienen doe je veel.
Je ontruimt daarvoor in de mooiste
naanden van het toch al nooit zo
nooie jaar je beste kamers, om met
cip'en kraai in de kleinst mogelijke
uimte te gaan /bivakkeren.
Stellig zou een zekere heer Erdt*
ieck de vreselijkste dingen naar /ijn
ioofd geslingerd krijgen als hij (want
n zijn persoon ziet men het woning*
/raagstuk geïncarneerd) een fatsoen*
ijk gezin dwong ook maar een' week
n zo'n kleine ruimte te vertoeven.
Maar goed, dat doe je allemaal voor
e boterham.
Hef kan in Zandvoort heel ge«
voon zijn dat een gezin van zes per=
onen in drie kamers schreeuwt om
een grotere woning. Oh, als ze maar
één kamer meer hadden, .dan zou hun
mensonterende behuizing draaglijk
vorden. Na lang smachten gaat hun
vens in vervulling: ze krijgen een
voning met vier kamers.
En wat ziet ge, een week na hun
erhuizing?: „'Gemeubileerd Huis te
huur".
Dan wonen ze met zijn allen in het
schuurtje, eten in een kippenhok en
slapen op zolder. Oh, het gaat prima,
iet is een reuze geriefelijk schuurtje
loor!
'Dan zijn plots de badgasten uit
de hemel gezondenen, waarvoor
men de, wat=zich*echtesZandyoorters=
noemt een beetje gaat' verwaarlozen:
La,we mekaar nou £een mietje
noemen, je wordt hier als Zandvoors
:er in de winter beter bediend dan .
zomers.
Goed, men moet hier nou eenmaal
even van de badgast'sindustrie, dan
vergeven we de melkboer maar . dat
>ij pas om twee uur komt aanzetten,
en de slager dat hij eens vergeet te
,horen".
Maar dan ook niet tegen Septem*
)er schreeuwen: als ze eerst maar op*
gejeweetweld zijn, dat is niet' fair.
En bovendien zo onzakelijk!,
NEEL.

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

KJ.C. „CORODEX"
Deze vereniging gaat' op 7 Sept. a.s.
weer kaarten. Aanvang 8 uur in de
cantine.

i
Klaverj asclub
„ONDER ONS"
Bovengenoemde club begint
Woensdag 9 September
de competitie weder in Café
De Kroon, Staf ionsstraat 11 en
heeft nog plaats voor enkele
leden. Aanmelden bij de heren:
C. Terol, Brugstraat 5
T. Pol, Stationsplein 5
G. v.d. Eyken, Stationsstr. 11.
Koopt nu uw

MANCHESTER
WERKKLEDING
Broeken, vesten en jassen. Dekens,
vitrage, lopers enz. bij

Fa JL v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2254

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesneer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrjjkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en. Stationsplein
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
Wtinhandel Lef ferts, Zeestr. 44

Magazijn

helpt U

Het Wonder van Zandvoort

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN. voor noodzakelijke aankopen, die U niet inééns
kxinfc betalen;
;
FINANCIERING van Uw 'inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan het -Kènnemer Financierings-Institmit;
VOOKSC11OXXEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk, behandeld. Inlichtingen. :
KI. Houtstraat 70, Haarlem eii bij de plaatselijke correspoiidenten.
Geldig i/m Woensdag 9 September

THEATER

Haring in tomatensaus per nuk 74-36
Ananasschijven Keith . . per wik 95

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper s Telefoon 2550

Pindakaas extra kwaliteit.. . grote pot 85

Vanaf VRIJDAG 4 tot en met
MAANDAG 7 SEPTEMBER, 8 uur
Eslher Williams, Viclor Mature, W aller Pidgecn

Min of meer een
meermin
Een IM;G.'M. Technicolor van groots formaat!
•Prachtige waterballetten!
'
Alle leeftijden.
Vanaf DINSDAG S tot en met
DONDERDAG 10 SEPTEMBER, 8 uur
Clarck Oable, Greer Garson, Thomas Milchell in

AVONTUUR
Een onverschillige zeeman aan w a l . . . . de bekos
ring van twee lokkende vrouwenogen in een zoele
xomernacht
Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 6 SEPTEMBER, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE.. Universal Intern. Film
presenteert 'U Bud Abbott en Lou Costello.in:

A en C bij de Marine
Ecu vrolijk programma voor jong en oud.
Alle leeftijden.

Palmoliezeep

. . doos 4 stukken 59

Rund Vet . . . . . . . . SOOgram 59

Carabiesjes
zso gram 59
Pudding (7 smaken) . . . per pak 17
Zware Repen (5 soorten) . per stuk 18
Leverpastei (UNOX)
per blik 31 dubbel blik 50
BOFFIE KOFFIE - de koffie die iedereen *o
lekker vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Heljn.

ALBERT HEIJN
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

De goedkoopste zaak
iCastpapier
per rol v.a. ƒ 0,10
iCastranden .... per .stuk v.a; ƒ 0,02
Boenders
v.a. ƒ 0,18
Flandstoffers
v.a. ƒ 0,45
Zwabbers
v.a. ƒ 0,75
3 rollen Closetpapier
ƒ 0,25
3 Pansp'onzen .,
ƒ0,25
Wafeldoekjes
ƒ 0,29
Dweilen
ƒ 0,65
fCoper* en Zilverpoet's .... v.a. ƒ 0,27
Trappen
per trede ƒ 1,75
Balatum
per meter ƒ 3,10
Weckflessen.
Wij verhuren serviesgoederen.
Bespreek vroegtijdig!
Ook hebben wij een grote sortering
in luxe en huishoudelijke artikelen
en speelgoederen!
Swaluëstraat 9. is achter de Haltestr.
Telefoon 2418 Ziet onze 4 etalages

Klein en groot
eten
v.d. Wevff's brood

Ruimt U op ?

Bel
A. Akersloot op:
telef. 2845
Huishoudlompen
25 et per "kg.
Koper, lood, zink, de hoogste ëeyrs
prijs.
. -;, '
' Pakhuis: SCHELBEN'PLEIN 7 '
geopend van 9—5,30'uur

Opgericht 1900

54e Jaargang nó. 70 — Verschijnt' Dinsdags en Vrijdags

Redactie: E. Leef lang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

DINSDAG 8 SEPTEMBER 1953

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

COLLEGE van B. en W.
stelde taakverdeling vast

Nieuw boteïümis
begin October officieel in gebruik
Enige maanden geleden vroeg ieder
'zich af aan wat voor bouwwerk men
eigenlijk bezig was op de hoek van
de Thorbeckestraat en de Boulevard
'Paulus Loot. Het was een nieuw bo*
tenhuis van de Kon. Noord*Zuicl»
Hollandse 'Redding Maatschappij,
waarin de 'Zandvoortse Reddingboot
de Dudok de Wit zal worden onder»
gebracht.
iHet oude botenhuis aan de Zee*
straat ,staat wel r wat . ver van het
strand af en ook nog om andere re*

Zandvoorts Mannenkoor
benoemde
nieuwe dirigent
Gisteravond is door het Zandvoorts
Mannenkoor met algemene stemmen
benoemd tot dirigent, de heer Moo*
nen te Rotterdam.
Deze benoeming, waarbij de heer
.Tac. Bonset als adviseur optrai
kwam tot stand na twee proefrepeti*
ties. Op de nominatie stond ook de
tweede dirigent van „Apollo" de>heer
Smit.
De heer Moonen, die organist=koor*
dirigent is kreeg zijn muzikale oplei*
ding o.m. aan de Utrechtse Kerkmu*
ziekschool. Hij studeerde' voorts te
Bayreurh en Rome en is een leerling
van de bekende Rotterdamse musicus
Pièt-Ketting:
De nieuwe dirigent van het Zand*
voorts Mannenkoor is 32 jaar: Er wa*
ren voor deze functie 40 sollicitaties
binnengekomen.

Definitief programma
Het definitieve programma van het
2e 'Kunstabpnnement dat 't Helm
voor het winterseizoen 1953/'54 or*
ganiseert is thans vastgesteld.
•Zoals men weet wordt aan dit pro*
gramma medewerking verleend door
. -Georgette,Jiagedijqrr.,
-de.pianist Jan
dé'Man, 'het Ned:. Kamerkoor, Sohia
GaskelFs balletgroep en de voor*
drachtskunstenaar Albert Vogel.
Het filmprogramma omvat enige
zeer 'goede films n.l. „Der Untertan",
„The Gost Goes West" (Spook te
koop) van René Clair (de maker van
„Les Belles de Nuit") en de film van
Orson Welles „Citizen Kane".
Aan een. en ander hopen wij t.z.t.
nog enige aandacht te wijden.
'•Een goed idee van 't 'Helm as het
instellen van een belangrijk geredu*
ceerd Jeugd*nbonnemeht.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort -. en
't daaronder behorende ambtsgebied
werd gedurende 'de maand Augustus
1953 ingelegd ƒ 87.292,39 en terugbe*
taald ƒ 55.475,36.

INGEZONDEN
De winter is weer in aantocht, zodat
velen en vooral ouden van dagen hun
„winterslaap" weer tegemoet gaan.
Het zou aangenaam wezen, indien
voor deze inwoners van Zandvoort
verpozing .werd mogelijk gemaakt
door het beschikbaar stellen van een
verwarmd ontspanningslokaal en ver*
maak=spelen als domino, speelkaar»
ten enz., die bevriende dorpsgenoten
misschien ter beschikking zouden wil*
len stellen. Daar niet ieder in de ge*
legenheid is zich een hobby te ver»
schaffen om verveling te voorkomen
of te verdrijven, zou het zeer aanhe*
veling, verdienen dat onze nieuwe ge»
meenteraad spoedig een voorstel ter
tafel krijgt om een bedrag bij te dra*
gen voor bovengenoemd ontspan*
ninsslokaal.
«. B. KITZ.

Gevonden voorwerpen
AANWEZIG TEN BUREL'E:
Verzekeringspapieren, kinderlees'bril,
nikkel montuur), leesbril (doublé *
montuur), leesbril, donker montuur,
leesbril,, licht montuur, hondenhals*
•band, portemonnaie met inh., bruin
portemonnaie m. inh.. wit, portemon»
naie met inh., zakmesje, dameshand*
schoen, wit, herenhandschoen, grijs
dameshandschoen, beige dameshand*
schoen, wit, dameshandschoen; zwart
damespolshorloge, verchr., das, geel
alpino, beige, capuchon, blauw, cein:
tuur, grijssplastic, ceintuur, zijden
grijs, ceintuur, Egypt. linnen, cein
tuur, leer, kindersokje, wit, kinder
sokje, blauw, plaid, blauw=gestreept
windjack; groene voering, jopper
blauw, en padv. riem; kindercape me
cap.uchon; kinderinterlockje, wit
kindervestje, bruinsbeige; damessch.
zwart', linkse; kindersandalen, wit
kinderschocntje, wit, rechtse; jon
gensschpen, bruin, rechtse; kinder
schoentje, .bruin, linkse.

lenen achtte men' het noodzakelijk,
lat'"een nieuw botenhuis aan de zee»
cant moest verrijzen. Over de plaats
'.ijn velen het oneens; de toekomst
'.&\ uitwijzen wie gelijk heeft.
De werkzaamheden zijn thans zo
ver ges'orclc-rd, dar. dit gebouw bin*
icn enkele weken .in gebruik geno*
nen kan worden. De schilders leggen
er de laatste hand aan, de bestrating
van vóór* en achterkant is bijna ge*
eed en ook binnen is men zo goed
ils klaar. Het gebouw heeft- aan de
voorkant drie ingangen en écn aan
de achterkant. De oppervlakte be*
draagt bijna 200 vierkante meter (12
K 16 meter), zodat er voldoende
ruimte is om al het materiaal be*
loorlijk te bergen. Er is binnen een
«.g. werklokaal afgescheiden, dat ook
als vergaderlokaal gebruikt kan
worden. Voorts zijn er diverse kas*
ten aangebracht, "f
Het geheel maakt een keurige in»
jruk, die nog beter zal worden, wan*
leer het gebouw eenmaal opgeleverd
s.
Het ligt in de bedoeling de offici*
ele ingebruikstelling in het begin van
October a.s. te doen plaats vinden.
Voor -de K.N.Z.H.R.M. is het een
:
linke aanwinst.

Heropening
Op 'Zaterdag 19 September a.s. zal
,Ons Gebouw" aan de Brugstraat na
een grondige restauratie en vernieu*
wing
van het meubilair op enigszins
:
eestelijke wijze heropend worden.

Burgemeester en Wethouders vnn
Zandvoort hebben de volgende taak*
verdeling vastgesteld.
De burgemeester /al de portefeuil*
les beheren van sociale* en culturele
zaken, bedrijven, verkeer, strandex*
ploitatic en huisvesting.
De heer v.d. Werff is wethouder
van publieke werken en wederop»
bouw geworden.
Wethouder Kerkman botidt finan»
ciün en onderwijs.Zoals men weet worden de porte*
feuilleskwêsties bij onderling overleg
geregeld.
'Hoewel deze regeling voor insiders
niet onverwachts komt, is het toch
een opmerkelijk feit dat P.W. en
'Wederopbouw aan de hr v.d. Werff
is toegewezen. Zoals 'bekend is, werd
deze hoogst belangrijke portefeuille
tot nog toe door Burgemeester van
Fcnema beheerd.
Wethouder v.d. Werff /al cventu»
ecl optreden als loco*hurgemecster.

Opening
Prinses Marijkeschool
De officiële heropening van -de ge*
restaureerde Prinses Marijke*kleuter*
school zal plaatsvinden op Zaterdag
13 September en met een samen»
komst in de Julianaschool worden
aangevangen.

Proeven van Belgen
op het circuit
'Zondag 4 Octobcr /al de Belgische
Sportwagenstal uit Gent, de „Ecuric
Dragon" .het circuit in gebruik ne*
men voor diverse proeven.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Zandvoortmeeuwen werd
vriendschappelijk overspeeld
Kinheim xorgde voor forse 5*0 stand
'De vriendschappelijke ontmoeting
tussen Zandvoortmeeuwen en Kin*
heim is voor de -Zandvoorters in een
trieste 5*0 nederlaag geëindigd. Deze
uitslag schijnt weinig goeds te bclo*
ven voor de naderende competitie.
•Het samenspel van de thuisclub
bleef onder de maat, zodat Kinheim
niet veel moeite, had om tijdig in te
grijpen. Dit keer was niet alleen .de
achterhoede, meestal het meest ver*
trouwen wekkende deel van de ploeg
zwak, want ook' de voorhoede pres*
teerde, zoals wel uit de score blijkt,
zeer weinig. Enige niet te missen kan*
y.cn gingen hierdoor verloren.
Tijdens het eerste kwartier van de
wedstrijd voetbalde Zandvoortmeeu*
wen nog serieus; het drong zelfs
literk naar voren. Maar na enkele
mislukte pogingen begon Kinheim de
iZandvoortse achterhoede stelselma*
tig onder de voet te lopen.
Op de vijandelijke rechtervleugel
kreeg Starreveld de bal op keurige
wijze toegespeeld en het kostte hem
weinig moeite om zijn team een 1*0
voorsprong te bezorgen. Enkele mi*
nu ten later volgde een hoekschop bij
het Zandvoortse doel. Geen speler
van de thuisclub kwam eraan te pas
toen de" bal via de voet van Prinsen
voor de tweede keer de docllijn pas*
secrde. Een nederlaag stond wel vast
toen Vuercn voo'r het derde doelpunt
zorgde.
Na de rust leek het er even op dat
Zandvoortmeeuwen een ernstige po*
ging ging wagen om de achterstand
weg te werken, doch deze verzandde

oen Kinheims rechtsbuiten een solo*
.anval
ondernam en Keur voor de
r
ierde maal het nakijken gaf. De
huisclub kreeg nog wel enige kan»
en, doch zij leverden niets op. Prins
icn liep tenslotte kalm de niet in*
grijpende achterhoede voorbij om
lummer vijf in het net te werken,
vaarmee de eindstand bereikt was.

Ivondpuzzlerit
De motorclub „Zandvoort" kan op
een geslaagde avondpuzzlerit over
een afstand van ongeveer 85 km te»
ugzien. Het aantal inschrijvingen be»
Iroeg Zaterdagavond 53, te weten V)
notoren en 14 auto's.
De uitslag luidt:
1. M. W. Schörn, M.C. Zandvoort,
met Nash, 14 strafp.; 2. A. Vrolijk,
M.C. Het Oosten, op Jawa 250 cc, 26
strafp.; 3. M. Immirik, M.C. 'Haar*
emmermeer, met Willys, 35 strafp.;
4. F. H. Beelen, M.C. Zandvoort, op
Ace 1300 cc, 40 strafp.; 5. P. Lim»
iach, M.C. Zandvoort, op Maico 125
cc, 44 strafp.; 6. A. J. Boogaard, M.
C. Zandvoort, op CZ 150 cc, 45 straf*
i.; 7. J. C. Jak, M.C. Zandvoort, op
lawa 250 cc, 52 strafp.; 8. H. Kokkei*
corcn, M.C. Zandvoort, met Volks»
wagen, 61 strafp.; 9. W. Bosch, M.C.
Zandvoort, op Sparta 200 cc, 63 straf»
x; 10. W. van Delft, M.C. Zandvoort,
op CZ 150 cc, 67 strafp. en 11. N. G.
Turkenburg, M.C. Bloembollenstreek,
op Jawa 250 cc, 79 strafpunten.

Zendingsavond

n de samenkomst van de Ned. Chr. jemeenschapsbond zal op Dinsdag*
avond 15 Sept. a.s. in „Ons Huis"
spreken de hr A. Sierhuis, zendeling
van de Wereldwijde 'Evangelisatie
kruistocht met bestemming Thailand
(Siam). Zijn onderwerp luidt: „De
Drie ruggen
oogst die wacht." Beelden over het
werk der Zending zullen het gespro*
De laatste tijd hoc^'jc geregeld van dan een goeie hoefsmid zijn, daarmee wethouder naar de fractievoorzitter ïcne illustreren. De toegang is vrij.
gemeenieraadsvOi'güdttTÖigii!;.'- '-die- in- -is -hij '"iïog-"gt:en-goed TiVadsllcV:. v .'"ïfc'- van Algemeen- .*JvlompseKüriis' Belang; teder hartelijk welkom.'.'
èen geprikkelde - haast vijandige wcet zeker dat het geld, dat voor het keek. Deze laatste, niet op z'n mond*;
sfeer plaats vinden. Ik betreur dit, onderzoek v. d. heer v. d. Bergh ge» 'je gevallen, zei: „Niks hoor, U mis»! Collecte voor bestrijding
want ik ben van mening dat als er spendeerd wordt, niet weggegooid zal schien?"
ergens ter wereld fatsoen moet ge* zijn, want nu zal wel blijken dat hij
Maar de wethouder schudde het van t.b.c. en rheuma
demonstreerd worden, dit in een ge* zich alleen moet bemoeien met het hoofd en zei: „Ik ben toch afschaf* De maand September is altijd een be*
'" (De drie fer?" '
meenteraad tot uitdrukking moet ko= beslaan van paarden
langrijke maand' voor de fondsen
De Voorzitter keek de club es rond ,Draagt Elkanders Lasten" en de In*
men. Alleen al om het feit dat je de' ruggen vóór mij begonnen te wiegen).
mensen, die deel uitmaken van een Iemand interrumpeerde: „Voorzitter; en merkte op dat het een gezellig terkerkelijke 'Protestantse Stichting
gemeenteraad, met Edelachtbaar moet moet je nou niet hameren?!" Maar idee was, zo'n symbolisch gesloten ,Zuid Nederlands Sanatorium".
cle Voorzitter zag zeker de hamer kring. „Laten wij de eenheid bawa*
aanspreken.
In deze maand namelijk mogen on*
In opdracht van de Zandvoortse niet achter het kistje sigaren op cle ren, goede mensen!" zei hij. Mijn* ze fondsen met toestemming van de .
Courant heb ik onlangs een. raads* Collcge»tafel 'liggen, want er gebeurde heer STAPELS zei: „Wat is eenheid gemeentebesturen over het gehele
zitting bijgewoond te Klompschorn, niets.
... .moeten wij soms allen met het* and een collecte organiseren en zwer*
Ik werd duivels, trok m'n schoen zelfde sop overgoten worden en ons nen in de periode van 14*20 Septem»
een plaatsje van om en nabij twaalf*
duizend zielen, maar met een univer* uit en gaf er drie nijdige klappen particulier initiatief laten wurgen?" 3cr onze collectanten uit om door
sele gemeentezaak, die je alleen aan* mee op de _perstafel. De putten zaten
'Een koor van vijf leden riep: „Ha, middel van een lijst» en/of buscollec*
die mijnheer Stapels!" , (Deze lieden te een beroep op -Uw offervaardig*
treft in plaatsen van 20
.hadden leedvermaak, dat zag ik dui* leid te doen.
i 25 duizend inwoners.
delijk). De middelste rug begon t'o
EClompschorn was aardig
•Elk jaar opnieuw doen wij dit met
spreken. Op 'verzoek van de Voorzit» grote vrijmoedigheid, omdat wij we*
op weg zich ie overwcr*
ter draaide hij zich een kwart slag ten dat het Nederlandse volk altijd
ken en dat kwam tot
naar links, hetgeen een ietwat rom* bereid is een offer te brengen voor
uiting in de discussies,
melige indruk gaf in de symbolische hen die lijdende zijn, want tubercu*
die ontbrandden rond
kring.
punt 2 van de agenda:
lose is, hoe onprettig het ook moge
„Het verstrekken van een
Tk kon niet helemaal verstaan wat klinken, nog steeds een volksziekte,
cle rug zei, maar de rug op de rech* waar een ieder bevreesd voor is.
crediet van ƒ 37,50 voor
een psychologisch groeps*
tervleugel knikte goedkeurend. (En*
Alhoewel het aantal t.b.c.»patienten
fin, dit moet ik zo maar laten).
onderzoek van raadsle»
wel, enigszins dalende is en wij van
'Plotseling begon het publiek ach* harte hopen, dat dit zo zal doorgaan,
den". (Punt-1, Ingekomen
Drie ruggen....
stukken, had aPwat deining veroor*
ter mijn rug te protesteren tegen de is het tóch zo, dat de vele zieken —
De symbolisch gesloten kring. ruggen van de perslui. Dat was weer waarvan „Draagt Elkanders Lasten"
zaakt', doordat er een brief bij was.
een nieuw gezichtspunt, want de men* en het „Zuid Nederlands Sanato*
waarin de Raad voorgesteld werd
acht wethouders te benoemen. iHet in het eikenhout. Groot tumult na» sen op de publieke tribune moeten rium" ruim 1500 patiënten verzorgen
stuk ging niet door, want na uren* tuurlijk. De Voorzitter hamerde toen wel gedacht hebben dat ze in een — onze hulp dringend nodig hebben.
lange beraadslagingen nam men in wel en gebood mij deze vlegelachtig» autobus zaten. De vrede werd gete*
Daarnaast worden rustbehoevende
overweging dat er op die manier te heid niet te herhalen. Vervolgens zei kcnd door een Salomons*oordeel van patiënten opgenomen in een rusthuis
hij:
„Gaat
u
door,
mijnheer
Slachter".
weinig gewone raadsleden zouden
de Voorzitter, die de pers naar de en wel speciaal in het Zendingsdia*
'Maar deze was net klaar, naar hij be* College»tafel dirigeerde, terwijl B. en conessenhr.is „Oranjestein" te Ame*
overblijven.)
weerde.
(Hij
wel).
Toen ik het vriendelijke raadszaal*
W. zo lang in de typisten=kamer rongen. Door de goede verzorging
Mijnheer v. d. Bergh liet 't een en plaats namen. En de drie ruggen op hier vonden velen herstel van krach*
tje betrad, viel 't mij op dat er drie
ander
niet
op
zich
zitten
en
zei
dat
de voorgrond werden verwezen naar ten en nieuwe moed voor hun taak in
leden met de rug naar het publiek
gekeerd zaten. Ik schoot in een lach 'de lieer Slachter zeker pijn had. Mijn* de publieke tribune. Een meesterlijke de maatschappij.
heer
Slachter
hoefde
niet
eens
getest
man, die Klompschornse burgcmees*
'en bedacht als dit eens in ons goede
Vervolgens neemt' onze Kinderuit*
Zandvoort zou gebeuren. "Wat zou te worden, want hij zat eigenlijk on* ter, bedacht ik. Maar wat een om* zending een belangrijke plaats in bij
der
protest
van
heel
Klompschorn
in
het publiek dan' te keer gaan! Mis*
slachtig gedoe.... Stel je voor dat ons fonds. Het aantal kinderen van
schien zou het wel daadwerkelijk de gemeenteraad. Een psychologisch ze zulke dingen uithaalden in Zand* onze leden, dat hiervan op advies van
protesteren, want in Zandvoort heb* onderzoek naar de geestvermogens voort!
de huis» of schoolarts gebruik maakt,
hen ze liever de raadsleden in het van de heer Slachter zou hoogstens
Nadat de heer SLACHTER nog wordt steeds groter en dit komt ook
aantonen dat genoemde heer onaan* een in z'n kopje thee gedoopt propje de gezondheidstoestand in de gezin*
vizier.-Geef ze ongelijk!
De Voorzitter van de -Klomp* vaardbaar als mens is. En dat weten papier naar het hoofd van mijnheer nen ten goede.
schornsc Raad leidde het stuk in met wc ook wel zonder spy.... psylo. .. . v. d. .Bcrgh had geslingerd en de wet»
En tenslotte mogen wij de toekom*
enkele welgekozen woorden. Hij zei spycofonisch onderzoek! Doet u me houder van Agrarische Zaken cle stige plannen van onze' fondsbesturen
o.m.: „Ik acht een psychologisch on* nou een lol, mijnheer de Voorzitter, Marseillaise door z'n tanden begon te niet vergeten. Zij hebben reeds ge*
derzoek van de leden van uw Raad en zet mijnheer Slachter af als raads» fluiten, waarbij hij de toon niet goed ruime tijd plannen om ook hulpverle*
van evident belang, omdat 't de werk* lid, want 'anders gaat Klompschorn te pakken kon krijgen, hamerde de ningen pp het gebied van de rheuma*
wijze in onze gecompliceerde gemeen* naar de knoppen! Aldus de heer v.d. Voorzitter weer en zei: „Heren; we bestrijding ter hand t'e nemen. Zoals
te zal bevorderen, wanneer na afloop •Bergh.
moeten even een besloten zitting or» een ieder weet, kost ook de bestrij*
Mijnheer SLACHTER riep opeens ganiseren, want ik heb de indruk dat ding van deze ziekte handen vol geld.
van het onderzoek zal blijken dat
iedereen op de juiste plaats zit. Of keihard: „Ze moeten v. d. Bergh re» de drie heren, die met hun rug naar Wij zijn overtuigd, en de ervaring
niet, natuurlijk. 'Maar in beide geval* classeren".
de pers zaten, thans geheel en al on» heeft dat geleerd, dat naast de bestrij*
„Ik heb daar geen bezwaar tegen, verteerbaar
pardon.... onver» ding van de tuberculose ook de be»
len worden de maatregelen genomen,
zei de Voorzitter, maar dan moet uw staanbaar voor de Koningin der aarde strijding van de rheuma de sympa*
die nodig zijn".
(De Raad liet hier een instemmend voorstel gesteund worden, mijnheer zijn geworden. Als we nu even kun» thie en medewerking zal hebben van
geknor horen). „Iemand nog wat op Slachter!" Het kreeg geen steun, nen vergaderen zonder publiek en ons gehele volk.
te merken?" Nou, er ging een woud want men hoorde niet waar 't over pers, heeft niemand pijn, ook de
IHelpt dus allen mee door Uw gift
ging, doordat verschillende leden in heer Slachter niet".
van vingers omhoog.
te bewerken, dat ook dit jaar onze
Mijnheer SLACHTER opende de een onderonsje gewikkeld waren. De
De publieke tribune en de pers: collecte weer een succes zal worden,
score en begon een indrukwekkend drie ruggen op de voorgrond deden tafel werden ontruimd.
waardoor weer vele zieken geholpen
Ik nam de stoomtram naar hei kunnen worden.
betoog tegen de kwaliteiten van mijn* ook mee, ofschoon ik niet kon horen,
het Klompschornse station.
heer v. d. BERGH. 'Het was brood en wat ze precies zeiden.
De collecte wordt in deze gemeen*
De wethouder van Agrarische Za*
broodnodig mijnheer v. d. Bergh eens
Wat een Raad. (Later vernam ik te gehouden op a.s. Zaterdag 12 Sep*
terdege te testen, want het was spr.'s ken riep opeens luidop: „Hé makker, dat het psychologisch groepsonder t'ember. Collectanten kunnen zich op*
overtuiging dat mijnheer v. d. Bergh heb je soms een borreltje op!?" Ik zoek op niets is uitgedraaid, omda; geven bij: G. Oskam, * Westerpark*
niet op z'n plaats was als raadslid. dacht eerst, dat*ie 't tegen mij had, nieman'd had geweten dat' 't dat was) straat 3; P. Keizer, Schoolplein 4a;
BARTJE.
„Kijk es", zei hij, „v. d. Bergh mag maar toen ik goed keek, zag ik dat de
'G. Pols, Kostverlorenstraat 62.

dan, dg, Za&dv.Q&h,t&&

FAMILIEBERICHTEN
Tot onze diepe droefheid over»
leed in het St. Elisabeth=Gast=
huis te Haarlem onze geliefde
man, vader en grootvader
TEUNIS VISSER
in de ouderdom van 71 jaar.
Uit aller naam,
Wed. K. Visser*Gravenmaker
Zandvoort, 5 Sept. 1953
Gasthuishofje 7
De teraardebcstelling heeft
plaatsgevonden Dinsdag 8 Sept.
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

De Zandvoortse Schaakclub
opent haar nieuwe schaakseizoen a.s.

Donderdagavond om 8 uur
in „Ons Huis"
Dorpsplein. Nieuwe leden kunnen
zich aanm. op de clubavond of bij
de secr. de heer G. Kop, Westerstr. 5
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

A L B E R T HEIJN
opent een TWEEDE WINKEL in ZANDVOORT!
Gevr.; VRIJ HUIS in Zand=
voort of Haarlem.
Aangeb.: vrij dubbel boven»
h,, e.v. gesch. voor dubbele
bew., Nic. Witsenkade, Am»
sterdam. Huur ƒ 78,= p.m.;
of: 2e bovcnh. Weesperzijde
A'dam, huur f 42,» p.m.
Tel. 33397 A'dam of br. no.
7001 bureau Zandv. Crt.
Aangeb. benedenh. A'dam,
Tuyll v. Seroosk.plein 8 bij
Stadion, bev. 4 kmrs, badk.,
tuin en schuur. Huur., f 50,=,
of Kr. Mijdrechtstr. 33=111,
A'dam, bev. 4 kamers enz.,
huur ƒ 32,= p.m. Gevr. wo=
ning omg. Zandvoort. Br.
H. ten Kroode, Tuyll v. Sc=
roosk.plein S, A'dam=Z.
'HERENFIETS te koop,
ƒ 25,-. Grote Krocht 20 b.
Ontharing d. diathermie, verw. v. wratten, moedewl. enz.
Vele aanb. H.H. Dokt. Pijnboomstr. 6, H'lem. Tel. 24402.

Donderdag 10 September a.s. wordt
de bekende van Amerongenwinkel

GROTE KROCHT 24
heropend als

ALBERT HEIJN-winkel
Toi en met Zaterdag 12 September in onze winkels
KERKSTRAAT 3O en GROTE KROCHT 24

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least Vraagt inl. en prospectus
cursus
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 Middenstandsdipl.
d.m.v. kleine dag» en avond
clubs (l en 2 j.) o.l.v. J. van
Ravenswaay, Ier. M.O.
(Honderden geslaagden) bij
A. ANTONIDES, Burg. En»
gelfaertsstr. 4 en Woensd.»
av. 8=9 u. Patronaatshuis.

bij iedere f. 5,- boodschappen waaronder 250 gram verpakte Boffie-Koffie

een pak

ILI.TIEE.72 et.

blauwmerk

GRATIS

Sport

de
FRANSE VLEUGJES.
Uiensoep.
Wie de Franse hoofdstad tijdens zijn
vacantie met een bezoek vereert, (en
het seizoen voor Parijs begint zo lang»
zamerhand weer aan te breken) zal
zeker op de Place Pigalle zijn apéritif
drinken, en 's avonds naar de Folies
'Bergcres gaan. Maar laat hij op zijn
ronddolingen door deze wereldstad
vooral niet vergeten naar de Hallen
te gaan, deze typisch Parijse instel»
ling.
De Hallen- gelegen achter.de Rue
Rivoli zijn eigenlijk het beste te ver»
gelijken met een reusachtige markt,
waar de Parijse grossier van 's avonds
negen tot 's morgens negen zijn in»
kopen kan doen.
/
Oorspronkelijk werden deze Hal»
len, een instelling van Napoleon, uit*,
sluitend gebouwd om er vlees in te
verkopen, maar naarmate Parijs zich
uitbreidde, er in la Ville Lumicre
meer monden te stoppen waren, werd
ook vanzelfsprekend de behoefte aan
voedsel groter en hebben deze nacht»
markten zich eigenlijk om de be=
staande Hallen heen steeds meer uit»
gebreid en beslaan nu een belangrijk
stadskwartier.
Van heinde en verre wordt de
koopwaar hier aangevoerd, behalve
vlees wordt er ook vis, groente, aard»
appelen, fruit en gevogelte verhan»
deld.
Gaat u echter op ccn van uw nach»
telijkc tochten door Parijs deze Hal»
len bezoeken, vergeet dan ook vooral
niet, om in een van de vele omlig»
gende cafeetjes of bistro's een bord
specifieke uiensoep te gaan eten,
want zonder deze „potage»Oignon"
hebt u de Hallen van Parijs niet we»
zcnlijk gezien.

De onbekende Soldaat.
Hoewel de Fransman veelal de naam
VOETBALVERENIGING
heeft luchthartig van aard te zijn, zal
„ZANDVOORTMEEUWEN"
hij toch altijd een oude traditie hand»
J. C. Biscnberger»Molenaar
Slechte generale repetitie.
HAARLEM
haven en 's avonds klokslag zes uur
Zandvoortselaan 7
bij het graf van de onbekende Sol»
Het eerste elftal van Zandvoortmeeu»
GEBOORTEKAARTJES
Zaterdag 12 en Zondag
daat een eerbetoon 'brengen.
wen boekte j.l. Zondag in de vriend»
73 Sepf. 8 uur
Gertenbachs Drukkerij
Vaak is het een vereniging, of een
schappelijke thuiswedstrijd tegen het
Ncderl,
Comedie
jeugdgroep die een krans legt, dan
eerste elftal van Kinheim wel een te»
Achterweg l Tel. 2135
'n Zomerdagdroom weer enkele vrouwen met wat bloe»
leurstellend_iesultaat door met 5=0
men,
soms een eenzame 'wandelaar,
te verliezen. De tegenpartij speelde
veel doortastender en in een hoger
Woensdag 16 Sept. 8 u. die stram het ere»saluut brengt.
Hoewel ik u niet kan zeggen of zo»
tempo, waartegen het lauwe spel van
De Haagsche Comedie
iets van overheidswege wordt geor»
Zandvoortmeeuwcti sterk afstak. Het
Het uur
ganiseerd, blijft het feit bestaan, dat
was een slechte generale repetitie. Gr. Houtstr. 164, Haarlem
iedere avond stipt om zes uur de ge»
Hopenlijk volgt a.s. Zondag in de
der- verrukking
vallenen uit beide wereldoorlogen
eerste competitiewedstrijd een goede
Winterseizoen 1953/54
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (al= worden herdacht.
opvoering.
De 8 avonden f 8 , —
les inbegr.). Voorverk.
De oerenwedstrijden van de lagere
f 6,75 en
Café Noïr. l64 voorst,
op speeld. en 2 dag. er»
elftallen hadden het volgende resul»
voorst, f 5,— (naar
Men
kent
in
Frankrijk
drie soorten
voor
van
10=3
u.
Tel.
na
taat:
keuze); jeugdab. f 3,50
,t Helm: Dr Gerkestraat 93zw.
van koffie. Zwarte koffie (café noir),
12 u m Coupons geldig.
Zandvoortm. 2»Sport l
1=3
koffie met room (café crème) en kof»
'Zandvoortm. 3=Sport 2
3»5
fie met melk (café au lait). Tenminste
(Zandvoortm. 5»T.H.B. 2
2*2
deze drie soorten bestaan -in theorie.
Zandvoortm. 6*T.H.B. 4
2»3
overleg met deskundigen en het be» De practijk echter wijst uit, dat er in
*
NOG IETS UIT DE RAAD
Stuur vani Touring Zandvoort was ge» werkelijkheid maar twee soorten zijn:
Kinheim wint Zaterdagmiddag*
i
'
café noir en café au lait. Want be=
schied.
t
tournooi.
De heer v.d. WERFF benutte de stelt u in een café koffie met room
(DU deel van het Raadsverslag ren Weber en v. d. Werff.
Het door Zandvoortmeeuwen georga»
ook om dank te brengen. en uw tafelgenpot koffie met melk,
kon Vrijdag j.l. wegens ruimte* 3. Als Jeden in de Commissie van rondvraag
niseerde Zaterdagmiddagtournooi is
geval voor het in hem gestel* dan zal u in beide gevallen hetzelfde
gebrek niet worden geplaatst). advies i.z. de woonruimtewet 1947 In'zijn
door Kinheim gewonnen. Dit elftal
de vertrouwen bij zijn benoeming tot worden voortgezet.
slaagde er j.l. Zaterdag in na een Een drietal benoemingen van leden
werden benoemd de heren A. v. d. Wethouder. Hij vroeg medewerking
doelpuntrijke wedstrijd de winnaars» en plaatsvervangende leden voor
Gauloise en Gitane.
Mije, S. Slagveld, D. v. Duijn, B. Bos» en gezonde samenwerking
finale met 6=5 te winnen tegen Tele» enkele instellingen
man en mej. G. Bokma.
In
tegenstelling
ons land, waar
De
heer
GOSEN
had
geconstateerd
fonia. Kinheim kwam dus voor een 1. Als leden van het Algemeen be» Plaatsvervangende leden: de heren dat er te Zandvoort zo veel iepen op iedere honderdmetmeter
een keurige
jaar in het bezit van de Gebr. de stuur van de Stichting Touring Zand» D. Vader, mr J. v. Galen, A. Molc= staan te sterven? Moeten die niet op» sigarenwinkel is te vinden, kent men
Graaf=wisselbeker.
werden benoemd de heren M. naar, J. Steetskamp en mevr. K. van geruimd worden, teneinde de gezon» in geheel Frankrijk deze nuttige in»
Zandvoortmeeuwen legde beslag op voort
DijksiHamccteman.
de bomen te beschermen tegen de stelling niet. Hoogstens dat men de
Weber
H. M. Porrenga.
de derde prijs door in de verliezers» 2. Als en
*
riekte,
die eerstbedoelde ongetwijfeld laatste tijd in Parijs een of twee si»
leden
in
het
bestuur
van
het
ronde met 4»0 over V.E.W. te zege» „Strandschap iZandvoort" werden be» H.amerstukken (zonder vorm van
garenwinkels vindt. Sigaretten en ta»
hebben?
vieren. Bestuurslid de heer M. Weber noemd de heren Lindeman en Kerk* proces aangenomen)
bak verkoopt men in Frankrijk in een
VOORZITTER
zeide
dat
men
daar
reikte na afloop de prijzen uit van
kruidenierswinkel, een café of een
reeds
mee
bezig
was.
In
principe
werd
besloten
msdewer»
man.
4dit goed geslaagd tournooi.
bistro, tezamen met postzegels, want
De
heer
SLEGERS
vestigde
de
aan»
king
te
verlenen
tot
het
beschikbaar
Als
plaatsvervangende
leden:
de
hè»
*
stellen van de benodigde gelden voor dacht op enkele schuurtjes, die in de deze beide artikelen gaan daar hand
Met het oog op de a.s. Zondag be»
de aanschaffing van leer» en hulpmid» onmiddellijke omgeving van de in in. hand. Waar men deze beide ver»
ginnende competitie worden alle spe»
delen t.b.v. de r.k. lagere school al» aanbouw zijnde kleuterschool achter koopt, hangt boven de winkeldeur
Iers van de kerngroep a.s. Vrijdag» begint is het te hopen dat Zandvoort hier.
de Brederodestraat staan. Deze die» een rode metalen kegel, die 's avonds
avond op de training verwacht. Na een goede les heeft gehad en dat de
is.
Het bestuur der Stichting R.K.nen te verdwijnen, maar spr. vroeg verlicht
afloop hiervan wordt door de trainer juiste opstelling is gevonden.
De
Fransman
is niet gesteld op wat
voor
de
eigenaars
compensatie
in
de
v
Vormschool
tot
opleiding
van
kleu=
Het tweede elftal speelde tegen B.
een bespreking gehouden. Het is van
noemen een goede sigaret. Hij
teronderwijzeressen
te
Haarlem, vorm van een door de gemeente ter wij
belang dat een ieder dan aanwezig is. M.H.C. 5. Zandvoort kwam met enige heeft
rookt liever zijn Gauloise of Gitane,
verzocht om 3 x ƒ 95,— als tij» beschikking te stellen bedrijfsruimta. bereid
invallers in het veld. Ook hier een
uit de zwarte tabak, die in z'n
VOORZITTER wilde deze zaak
ZANDV. HOOKEYCLUB „Z.H.C." overwinning (2»1) voor de tegenpartij, drage in het exploitatie»tekort 1053. wel eens bekijken.
land wordt verbouwd en naar onze
Zondag j.l. heeft Zandvoort de sticks alhoewel een gelijk spel de verhou= Accoord.
De 'heer BREUR'E sloot de rij met begrippen niet te genieten is.
ding beter had weergegeven.
Voor de verbetering van de %er» een bedankje aan het adres van de
weer ter hand genomen.
Wanneer wij een Fransman een si»
De achterhoede, bestaande uit P. lichting in enkele lokalen van het Voorzitter
Het eerste, tweede en derde waren
diens hartelijke garet van ons merk aanbieden, tien
v, Kooten en J. v.d. Broeck, was wel raadhuis, werd een aanvullend crc» woorden, die voorde gast van B.M.H.C.
hij richtte aan de raads» tegen één, dat hij dan zal zeggen:
In vergelijking met het afgelopen het beste deel van het Zandvoortsc diet van ƒ 850,— verstrekt, waardoor leden. Hij hoopte dat de discussies „merci m'sieur, je ne fume pas des
het totaal beschikbaar ges elde be» niet altijd op de manier van deze blondes", wat vrij vertaald betekent,
seizoen kwam het eerste met een elftal.
!Het derde elftal speelde met enkele drag op ƒ 1050,— kwam.
zeer gewijzigd elftal in het veld. Drie
avond zouden gevoerd worden. Hij dat hij niet van onze lichte tabak
topspelers zal het eerste moeten mis» invallers een aardige wedstrijd. Hoe»
Ten behoeve van diverse groepen voelde meer voor een toon, die geen houdt.
sen, n.l. K. Nussink, E. Vleeming en wel men voor de rust 2=0 achterstand van het gemeentepersoneel werden afbreuk deed aan de waardigheid van
Monsieur *Dame.
M. Vleeming. Het elftal was als volgt opliep, werd een gelijk spel, 2=2, bc» de salarissen herzien. De Raad ging de Raad.
samengesteld: doel: 'B. Balledux; ach» haald.
Toen sloot de Voorzitter deze gc= In 'Holland zal iedereen een gemengd
er onmiddellijk mee accoord. Een
ter H. Haancn en 'H. Vermaas; mid»
buitenkansje voor de belanghebben» denkwaardige zitting, welker verloop gezelschap aanspreken met- „Dames
den: !H. Noorda, J. v.d. Bergen en C. K.J.C. „NOORD"
den, want de verhogingen gaan in op ernstige twijfel aan de „gezonde sa» en Heren", of zoals hier in onze ge»
Meijer; voor: G. Allebes, E. Schmidt, Donderdag j.l. is genoemde vercni» l Januari 1953.
menwerking" in de toekomst heeft meenteraad gebruikelijk is: „Me»
ging
weer
aan
zijn
tweede
helft»com»
C. Lodder, F. Rinkel en J. Meijer.
vrouw, mijne Heren". Wij gunnen de
doen rijzen.
petitie
begonnen.
Op
deze
eerste
De tegenpartij, B.MJH.C. 3, die in
Voorzitter verzocht tenslotte de Ie» dames de voorrang. __
avond
werd
er
om
aardige
prijzen
ge*
RONDVRAAGJE.
het afgelopen seizoen kampioen is gc=
De Fransman die overal bekend
den nog even in besloten vergadering
worden van de promotie»klasse, be» speeld. De gelukkigen waren deze
staat, zo hoffelijk te zijn, ten opzich»
VOORZITTER bracht nog eens in bijeen te blijven.
keer
de
heren
H.
Paap
en
J.
van
Keu»
stond voor het merendeel wederom
te van vrouwen, maakt in dit geval
herinnering dat hij in Nov. 1949 een
len. Na deze eerste avond is de stand schrijven, had gericht tot de raads»
uit de „oude garde".
een uitzondering, want hij doet het
op
de
maandlijst:
1.
IH.
Paap;
2.
J,
v.
Direct na de aanvang bleek al dat
net andersom, hij zegt: Monsieur»
leden, waarin hrj om een „spaarzaam
Keulen;
3.
K.
Zwemmer;
4.
K.
van
'B.M.H.C. technisch veel beter was
Dame.
gebruik" van de rondvraag had aan»
dan Zandvoort. iHet stond dan ook Veen.
Weer een bewijs, dat uitzonderingen
gedrongen. 'Liefst schriftelijke vra»
Monopole
spoedig 1=0 voor de tegenpartij. Nog
gen. Die worden altijd beantwoord! Dinsdag 8 Sept. 8 uur: film „Avon» de regel bevestigen. Zo heeft ieder
voor de rust werd het 2=0.
land zijn eigenaardigheden, en juist
De heer SLAGVELD bracht in het
tuur".
Ook in de tweede helft bleef B.M.
omdat Frankrijk de laatste weken
openbaar dank aan het gehele ge» Woensdag
9
Sept,.
8
uur:
idem.
'H.C. in de meerderheid. De stand
weer zo in het middelpunt der be»
meentepersoneel, voor de medewer» Donderdag 10 Sept. S uur: idem.
telefoonnummers
werd opgevoerd tot 4=0, waarna G
langstelling heeft gestaan met al zijn
king en steun, die hij tijdens zijn 4V.>
Allebes en E. Schmidt de achterstand
stakingen, was het' misschien wel
en adressen
jaar geduurd hebbend wethouder»
Andere
attracties
en
verkleinden tot 4=2.
eens aardig, dit land, dat voor tou»
schap heeft ondervonden.
nuttigheden
2000
Brandmelding
'Dit was een verdiende overwinning 2403 Commandant Brandweer
De heer WEBER wilde zich nog Dagelijks in Hotel Bouwes, van 7.30 risten toch altijd weer zo aantrekke»
voor een elftal dat technisch en tac»
lijk is, eens van een andere kant te
eens bezig houden met de slijtlaag
3043, 3044 Politie
.Herbert Mytteis (de koning belichten.
tisch de meerdere was.
van .het circuit, 't Ging over de uurderaf:zigeuners)
2100
Politie
(alleen
v.
noodgevallen)
en
zijn
Weens
or=
Een Meijer, Rinkel, v.d. Bergen en
GELSK'E DE NES.
.schuldvraag. Wie gaf eigenlijk op»
kest; 2 Rocardi's, muziek en acro»
Schmidt die de helft jonger zijn dan 2345 Gem. Secretarie
dracht om de slijtlaag op het momeni
2499
Gem.
Geneesneer,
Juliarraweg
la
batische
dansen;
Drcane
et
José
hun tegenstanders — en natuurlijk
aan te brengen, waarop dit bepaald
Martinez, acrobatisch danspaar;
vaak sneller — moesten het in duels 22G2 Informatiebureau Vreemdelin- ongunstig was. En wie gaf opdracht
DUIVENSPORT.
Hilga Cramer, danseres.
genverkeer,
Kiosk
Raadhuisplein
te vaak afleggen. H. Vermaas was
om
het
circuit,
na
het
aanbrengen
van
P.V. „Pleines" hield op Zondag G
2887
Stoomwasserjj
„Hollandia",
een uitzondering en speelde 'n goede
de slijtlaag, te sluiten tot het mo»
Stadsschouwburg
Sept. een wedvlucht vanaf Duffel, af»
fynstrükerij, J. H. G. Weenink, ment van de trainingsdagen voor de
wedstrijd.
Haarlem
stand 142 km, 7.45 u. werden de vo=
Pakveldfitraat 30 a
Zandvoort moest het hebben van
„Grote Prijs"? Nu werd de Grand Donderdag 10 Sept. 8 uur: Toneelgr. gels gelost. De eerste arriveerde om
enthousiasme, B.M.H.C. daarentegen 2135 Zandvoortse Courant, G er ten- Prix verreden op een verse laag, met •Theater met „De Picnic".
9.58 u.
bachs Drukkerij, Achterweg l
zocht het in de techniek en tactiek.
alle gevolgen van dien. De baan had Zaterdag 12 Sept. 8 uur: Nederl. Co»
J. Koning \, 4, 11, 12, 14; C. Visser
In deze wedstrijd \verd voor de zo= 2424 Autobedrijven „Rinko"
beter ingereden kunnen worden, dan
medie met ,,'n Zomerdagdroom". 2, 3, 5, 9; K. Kramer 6, 10. 1P, 20, 30:
Oranjestraat en Stationsplein
veelste keer bevestigd dat techniek
was wellicht veel ellende voorkomen. Zondag 13 Sept. 8 uur: idem.
A. Paap 7, 8, 23, 25; W. G. Koning
de basis is voor iedere sport, dus ook 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
VOORZITTER zegde schriftelijk Woensdag 16 Sept. 8 uur: De Haag» 13, 16, 21, 24, 28, 29; G. Driehuizen
„De Opbouw", Tollensstraat 47. antwoord toe, maar hij kon nu wel
ook voor hockey.
sche Comedie met „Het uur der 15, 17; K. Driehuizen 18; A. Dors»
Wanneer op 20 Sept. de competitie 2254 Wtfnhandel Lcff«rts, Zeestr. 44 vast zeggen, dat 't een en ander in
verrukking".
man 22;IH. Vleeshouwers 26, 27.

"«SS: 2360

STADSSCHOUWBURG

'n Goed

Heekman

Doet uw keuze,,,, neemt een abonnement

WEEK-AGENDA

Belangrijke

54e Jaargang no. 71

Redactie: E. Leeflang
Achterweg l

Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Opgericht 1900

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1953

ZANDVOORT5E COURANT

Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135, Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Zandvoort na het seizoen
Goed en slecht wisselden elkaar af
Buitengewoon moeilijk is hef om vast ie stellen of de afgelopen romer
voor Zandvoort nu wel of niet „goed" is geweest. Allerlei factoren hebben
dit jaar immers een belangrijke rol gespeeld. In de eerste plaats de l Fe:
bruari:storm, die de gemeente Zandvoort reeds op een schadepost van
ongeveer f 150.000,— kwam te staan. De schade is hersteld, maar iedereen
weet dat het nog wel jaren kan duren voordat de oude toestand nabij de
zeereep weer is teruggekeerd.
Niet alleen de gemeente werd in deze beruchte nacht de dupe, maar
ook strandpachters raakten veel van hun eigendommen kwijt. Er werd
wel een regeling getroffen, maar ontegenzeggelijk blijft men toch nog voor
een deel met schade zitten. Eenvoordeel was in het algemeen, dat er zeer
veel werk verricht moest worden om nog vóór het zomerseizoen gereed te
iijn, zodat het aantal werklozen daalde.
En nu iets over het weer! De Pink*
sterdagen zullen nog lange jaren in
onze herinnering blijven. (Het was een
prachtige aanloop, maar even later
sloeg de eerste helft van Juni alle
verwachtingen de bodem in. De kou»
de keerde terug, de kachels werden
wederom geplaatst, de slijtlaag van
het circuit werd afgekeurd, maar het
allerergste was, dat de badgasten
ook wegbleven! Het voorseizoen is
wat het verhuren betreft buitenge»
woon tegengevallen, hetgeen door 't
hoofdseizoen niet meer vergoed kon
worden, hoewel van 15 Juli tot en
met 31 Augustus geen kamer meer
te huur was.
De hotels en pensions hebben goe»
de zaken gemaakt en zeker niet al»
leen door de Duitse gasten. Zand»
voort komt meer en meer in trek en
elk jaar komt men een groter aantal
vreemdelingen in ons dorp tegen. De
café's en. restaurants hadden soms
goede, maar ook enkele slechte we»
ken, hetgeen ook van de strandbedrij»
ven gezegd kan worden. De eerste
drie weken van Augustus met mooi
maar geen overdreven zomerweer
hebben de deur tenminste voor ve»
in de goede zin — dicht ge»
len
daan, zodat men over het algemeen
-niet" hoort klagen. Jammer was het
dat de laatste tien dagen nog een
streep door de rekening zetten, om»
dat men anders alleen maar tevreden
gezichten gezien zou hebben.

gebreid met nieuwe toiletten aan de
noordkant, terwijl de heer van Bree»
men voorts in Augustus een nieuwe
cantine opende. Waren de meeste
kampeerders van Nederlandse natio»
naliteit, de buitenlanders waren ook
present, merendeels Duitsers, maar
voorts ook Zweden, Engelsen, Z\vii>
sers en Belgen. 'Momenteel zijn zelfs
nog verschillende kampeerwagens be»
woond en men verwacht tot l Octo»
ber a.s. — de sluitingsdatum — bij
een goed weekeind nog vele gasten.

Nog meer kampeerders

Het kamperen neemt hand over hand
toe, maar in Zandvoort ziet men dit
met genoegen, al moet men dit en»
thousiasme wel in goede banen ?ien
te leiden. Uitbreiding van het trek»
kerskamp zal niet lang meer kunnen
worden uitgesteld, omdat het al en»
kele malen is voorgekomen, dat men
„uitverkocht" was. Ook het aantal
toiletten (8) dient te worden uilge»
breid.
Opmerkelijk is het dat zich geen
conflicten hebben voorgedaan, te»
meer omdat het aantal vreemdeling
gen — vooral Duitsers — zo groot
was. Thans leefden de kampeerders
van allerlei nationaliteiten echter
vreedzaam naast elkaar en er is geen
woord gevallen. Een trekkerskamp
kan als een goede ambassade be»
schouwd worden!
'Het zomerseizoen is thans ten ein»
de, want de herfst heeft zich al aan»
gekondigd en velen denken al weer
aan- het plaatsen van hun kachel.
Gezegd kan worden dat de Zand»
voorters tevreden waren over de re»
sultaten, ofschoon men nergens juich»
kreten hoort opgaan. Met vertrou»
wen ziet men echter 1954 tegemoet,
omdat men weet dat Zandvoort al»
tijd een grote aantrekkingskracht zal
blijven uitoefenen. .Maar de weersom»
standigheden zullen moeten meehel»
pen, daar het succes in de badplaats
staat en valt met het weer. Doch nie»
mand van ons heeft daarin ook maar
iets te zeggen en dat is misschien
maar goed ook!

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

etéandan,
De positie van de in*
iellectueel in de mos
derne samenleving is
een
aangelegenheid
waarvoor de belangt
stelling groeiende is.
Misschien moet men
zengen de bezorgdheid. Want hei is
onmiskenbaar dat de situatie van de
intellectueel in deze maatschappij op
zijn minst tweeslachtig is geworden.
Enerzijds kan men vaststellen dat hij
op vele terreinen van het maatschap:
pelijk leven nog een'leidinggevende
functie heeft. Anderzijds kan men
echter niet negeren dat er sprake is
van een z.g. intellectuelen:inteelt. De
scheiding tussen de intelligentia en
de andere bevolkingsgroepen lijkt
steeds groter te worden. En het ge:
vaar ven totaal langs elkaar heen Ie*
ven is niet meer denkbeeldig, doch
voor een deel reeds volkomen wer:
kelijkheid.
De „stand" der intellectuelen dreigt
een geïsoleerde minderheid te ivor»
den en ook vele geestelijke vraag:
stukken schijnen gedoemd niet meer
te gaan betekenen dan een hobby

voor de liefhebbers en zijn dit voor
een groot deel reeds.
Een enorme specialisatie op alle
terreinen van de geesteswetenschap:
pen heeft plaatsgevonden en op elk
dier terreinen wordt gewerkt, gepu:
bliceerd. Doch vaak voor niet meer
dan een aantal gelijkgezinde collega's
of geïnteresseerden.
De binding met het geheel is veel:
al verloren gegaan en de neiging om
deze binding te herstellen wordt
nauwelijks meer als een noodzaak
gevoeld.
Verder dan ooit lijkt men af Ie
staan van wat b.v. Plato en andere
denkers voor ogen gezweefd heeft:
een samenleving die door de groot:
ste geesten zou worden geleid en
waarin deze hun inzichten in dienst
stelden van die samenleving. Deze
moderne maatschappij vertoont inle:
gendeel de verschijnselen die de
Spaanse filosoof Ortega y Gasset
schetste in zijn „Opstand der Hor:
den", een maatschappij die voorna:
melijk staat in het teken van de be:
nauwende middelmatigheid. Een mid:
delmatigheid die zich verzet tegen
sterkere en zuiverder denkbeelden.

PRINSJESDAG:
Dag waarop de toestand van het land
onder ogen wordt gezien

Met trots vertelde de heer M. van
Dijk, leider van het trekkerskamp
In Den 'Haag zal over enkele dagen door vele tienduizenden het „sprook»
„De Branding", ons iets over het bui»
je van de derde Dinsdag" worden beleefd: het ieder jaar opnieuw
tengewoon drukke bezoek in de afge»
weer boeiende schouwspel van de gouden koets met H.M. de Koningin
lopen maanden. Reeds op 15 April
gevolgd door rijtuigen met Hofdames, Kamerheren en GrootsOfficieren en
kwamen de eerste kampeerders zich GEMEENTERAAD
begeleid door" een indrukwekkend ere»escorte van 'Marechaussee, een
melden, maar de grote drukte ving
ere»compagnie van ^t Garderegiment Grenadiers en de Koninklijke Mili»
aan in Juni. Op een Zaterdag in Juli Op Dinsdag 22 September komt de
telde het kamp meer dan duizend(!) Zandvoort se gemeenteraad in open: taire Kapel. 'In de statige 'Ridderzaal, in 'het hartje van oud»'s»Gravenhage,
waar de Ministers, de Raad van State, de leden van de Eerste en Tweede
kampeerders. Naar schatting hebben bare vergadering bijeen.
Kamer en vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden tezamen
in dit seizoen - ongeveer elfduizend
zullen zijn, zal iHare 'Majesteit de Troonrede voorlezen. En na 't uit»
ersonen een of meer nachten in dit 24 SEPTEMBER:
spreken van deze Troonrede zal weer het traditionele „Leve de Koningin"
raai beschutte kamp doorgebracht. Belangrijke vergadering
weerklinken en zullen Koningin Juliana en 'Z.K.'H. Prins Bernhard terug»
Bedroeg het aantal buitenlanders
rijden naar het Koninklijk Paleis aan het Lange Voorhout.
in 1952 434, dit jaar bezochten 2592 Zandv. Handelsvereniging
vreemdelingen de badplaats....
'De Zandvoortse 'Handelsvereniging
Ter vergelijking volgt hieronder het
cijfermateriaal:
belegt op 24 September een belang» Enorm is ieder jaar de belangstelling staande uit de Eerste en Tweede Ka»
voor deze gebeurtenissen, die in onze mer, die voor deze bijzondere ge»
1952
1953
rijke ledenvergadering.
moderne, nuchtere, wereld iets doen Icgenheid in verenigde vergadering
Op het programma staat o.m. een herleven van verloren gegane roman» bijeenkomen. Voordat iH.M. de T&.O:
102
Zwitserland
395
99
1450
Duitsland
bespreking over het toekomstig eind» tiek, niet alleen in Den Haag, maar ningin de zitting voor geopend ver»
2
4
Afkeuring circuit Luxemburg
punt van de bus. Over het algemeen in het gehele land, waar film en tele» klaart, spreekt zij de z.g. Troonrede
2
6
Australië
visie en radio het verloop van de uit, een belangrijk stuk, waarin de
schijnt het idee: trambaan omscha» plechtigheden
bracht schade
2
Frans Kongo
zichtbaar en hoorbaar toestand van ons land geschetst
kelen in busbaan en eindpunt op het maken voor millioenen. 'Echter om» wordt en waarin, in algemene be»
48
79
Frankrijk
Het afkeuren van de slijtlaag van het
69
235
'Zweden
'Zwarte veld cum annexis, zoals wij gekeerd evenredig aan die belangstel» woordingen, de richting wordt aan»
circuitwegdek Jheeft Zandvoort • een
18
18
Noorwegen
dat reeds eerder toelichtten en ver» ling is bij velen het begrip voor de gegeven van het beleid, dat de Rege*
gevoelige financiële klap bezorgd. De
Denemarken
10
59
eigenlijke zin van wat er op de derde ring in het komende jaar zal gaan
ontactische wijze van handelen van
ded'igden,
in de/te kringen gedeeld te Dinsdag
l
9
'Finland
in Den IHaag gebeurt. De voeren. Let wel: het beleid van de
de K.N.A.C. en de K.N.M.V. heb»
worden.
73
81
Engeland
betekenis van deze 'dag gaat ver uit Regering, dat wil zeggen van de Ko»
ben onze gemeente geen goed ge»
3
Ver. Staten
Aan de orde komen tevens richt» boven de pracht en praal van het ningin én de Ministers. Men treft nog
daan, hoewel deze organisaties ach»
5
230
lijnen voor de verpachting op het sprookje met de gouden koets en van al eens het misverstand aan, dat de
België
teraf moesten terugkrabbelen. Nu
2
Circuit en de verpachting van de vi» het uniformgschitter in de 7 eeuwen Troonrede een opsomming zou zijn
India
gaat het nog maar om een klein
2
zijn van wat door de. Koningin aan
trines tijdens de wintermaanden.
•oude -Ridderzaal.
Italië
stukje van het wegdek, maar men
15
de
Ministers wordt opgedragen. Dat
Oostenrijk
Een
belangwekkend
punt
is
voorts
Op
de
derde
Dinsdag
in
Septem»
krijgt het gevoel dat men zich „ver»
4
Indonesië
de gedachtenwisseling over de ont» ber opent H.M. de Koningin de ge» is het niet. De Troonrede wordt door
galoppeerd" heeft en het gezicht moet
2
'Letland
wikkelingsplannen voor de bouw van wone zitting van de Staten»Generaal, de Ministers gezamenlijk opgesteld
redden. De deskundigen — niet de
ï
winkelhuizen te Zandvoort.
onze volksvertegenwoordiging, be» en is dus een soort werkprogramma
K.N.A.C. en de K.N.'M.V.! - be» Spanje
van de Regering.
weerden steeds dat het wegdek in
Niet minder belangrijk dan het uit*
orde was, maar de sensationele be»
spreken van de Troonrede in de ver»
richtgeving via radio en pers heeft de
enigde vergadering van de Staten»
kas van de stichting „Touring Zand»
Generaal is de mind_er spectaculaire
voort" en van de gemeente een ge»
gebeurtenis, die onmiddellijk daarna
voelig verlies bezorgd. 'Rente en af»
plaatsheeft in het gebouw van de
schrijving van de aanlegkosten van
Tweede Kamer: de Minister van Fi»
het circuit kunnen dit jaar slechts
nanciën overhandigt daar aan de
voor een deel betaald worden
voorzitter van de Tweede Kamer de
Maar ook de neringdoenden en de Zoals bekend is namen de Duitsers dat na ruim acht jaar na de oorlog woningbouwvereniging
„Eendracht z.g. „Millioenennota". Het is een uit»
'ongeveer honderd kassiers, contro» tijdens de oorlogsjaren in onze bad» Zandvoort weer een nieuw gezicht maakt macht" — kan Zandvoort over voerig stuk, een bijlage bij de Rijks»
leurs, parkeerders, enz- grepen naast plaats geen halve maatregelen, daar heeft gekregen.
twee jaar uit de woningnood zijn,
voor het volgend kalender»
ruim 8500 personen werden geëvacu»
De woningnood is nog i:eer groot, ondanks de geweldige achterstand, begroting
hun extra verdienste!!
waarin, in een breedvoerige 'be»
'Goed en slecht wisselden elkaar eerd en ongeveer 800 woningen, ho» maar de vooruitzichten zijn niet be» waarmee in deze gemeente begonnen jaar,
schouwing, een uiteenzetting wordt
dus in alle opzichten af. Het bezoek tels, pensions en andere panden ge» paald ongunstig te noemen. Ruim is.
gegeven van de toestand van 's Rijks
aan het strandtentenkamp was dit sloopt werden.
honderd woningen zijn in aanbouw,
Hieronder laten wij een overzicht financiën. Voorts bevat de Millioe»
jaar kleiner, hetgeen aan het ver*
Velen kennen de situatie, waarin terwijl de kans zeer,groot is dat nog volgen van de gereedgekomen wo« nennota een samenvatting van de
laagde strand als gevolg van de 'Fe» Zandvoort direct na de bevrijding dit jaar een aanvang wordt gemaakt ningen na 1945. De tussen haakjes
der verschillende depar»
bruari»storm te wijten is. Stonden vo» verkeerde. Men wist niet waaraan met de bouw van 50 woningen. In» geplaatste cijfers betekenen duplex* begrotingen
en ook een overzicht van
rig jaar de tenten in drie rijen, dit men het eerste moest beginnen, doch dien in dit tempo wordt doorge» woningen, waarin dus tijdelijk twee tementen
de wijze, waarop de te verwachten
keer moest men met twee rijen ge» thans kan toch worden vastgesteld, bouwd — onder aanvoering van de gezinnen zijn gehuisvest.
uitgaven zullen worden gedekt door
noegen nemen. Overigens deed dit
belastingen.
aan het intense strandleven weinig
Troonrede en Millioenennota wor»
af, hoewel de gemeentekas natuurlijk
Voor rekening van:
Gemeente den wel eens genoemd de thermo»
een „aderlating" moest ondergaan. De
Woningwet»
F.W. '47
Particu» voor parti» meter en de barometer van ons
Vrije
geheimzinnigheid in het tentenkamp Jaar:
Herbouw
woningen
regeling
sector Totaal
E.M.M.
lieren
culieren:
volksbestaan. Men kan er inderdaad
bij een stergeval van een jeugdige
op aflezen het wel en wee van ons
Amsterdammer joeg de kampeerders
volksleven, en vooral de millioenen»
in de tweede helft van Augustus 1946
nota is als het ware een voorspelling
41
41
41
stadwaarts, hetgeen ook te betreu» 1947
van de te verwachten hogere, of la»
26
47
18
29
3
18
ren 'is geweest. De nodige en nood» 1948
gere, (belasting)druk.
9
42
61
42
38 (20)
141 (20)
90 (20)
zakelijke voorlichting geve men in 1949
Vandaar, dat ieder jaar met grote
32
92
48
6
38
13
9
38
de toekomst onmiddellijk, opdat di» 1950
belangstelling naar de derde Dinsdag
139 '(18)
163 (18)
117
24
26 (18)
20
verse geruchten meteen de kop worj 1951
van September wordt uitgezien, naar
108
94
12
2
108
den ingedrukt. iHet over en weer „af 1952
de „Prinsjesdag" — zoals dit be»
24 (24)
l
61 (24)
37
24 (24)
schuiven" door diverse overheidsin» l953(lSept.) 36
langrijke moment in ons staatkundig
stanties zou voortaan ook beter
leven wordt genoemd — de dag,
369 (18)
653 (62)
348
182 (24)
66 (20)
36
237 (62)
68
nen ontbreken, want hiermede is Totaal
waarop Vorstin, Ministerraad, volks»
niemand gediend, Zandvoort zeker Het aantal woningen bedroeg op l Januari 1953 volgens het Centraal Bureau voor Statistiek te Zand:
vertegenwoordiging en volk elkaar •
niet.
ontmoeten in een van 's lands ver»
voort 2762.
gaderzalen, om mét elkaar de toe»
Veel caravanners
stand, waarin ons land zich bevindt,
In voorbereiding zijn o.m. de bouw onder ogen te zien.
(Het caravankamp nabij de kabel» Er werden na 1945 behalve woningen ren, filtergebouw en het circuit met
loods van 'het P.E..N. stond deze zo» een viertal winkels herbouwd, voorts tribune, pits en tijdwaarnemershuisje. van twee kleuterscholen, een u.l.o.»
(Nadruk verboden).
mer'bij velen in de belangstelling en een aantal café's, paviljoens en en» Momenteel zijn in uitvoering 60wo» school, twee café»restaurants en di»
maakt verse particuliere woningen en flats.
het bezoek is nog steeds groeiende. kele hotels. Er kwamen verder een ningen voor „Eendracht
*
Zandvoort kan derhalve met vol»
De topdag bracht dit keer 109 kam» tweetal fabrieken, smederijen, ser» macht", 41 particuliere woningen, een
peerwagens tegen 61 in 1952, wel een vice»stations, een badinrichting en bejaardentehuis, een openbare lagere doening op de afgelopen jaren terug» Voor de plantenverzorgingswedsteijd
bewijs dat men 'Zandvoort weet te andere gemeentelijke gebouwen, zo» school, een r.k. kleuterschool en een zien, en heeft reden om met vertrou» van Touring Zandvoort zal vanavond
als o.m. de rotonde, uitbreiding po» clubgebouw bij het Kennemersport» wen de toekomst tegemoet te gaan. de prijsuitreiking plaats vinden in het
winden.
Patronaatsgebouw.
''•"Hét kampeerwagenterrein werd uit* litiebiireau, vuillaadstation, waterto» park.

E

Overzicht van de woningbouw te Zandvoort
sinds de bevrijding

BURGERLIJKE STAND

Terugblik in

4*10 September 1953
Geboren: Wouter eri~Aleida, zoon en
dochter van E. Smit en J. F. Brink*
man; Martin Alexander, zoon van
'P. Keur en S.'Ch. van Zalingen;
Michiel Bernard Victor, zoon van
A. >B. A. Jansen en C. 'L. Merten;
Afke, dochter vannH. Schraa en A.
Kuiper; JoséFrancisca, dochtervan
J. 'Paap en S. Paap.
Ondertrouwd: R. L. Donker en J. T.
'Dietz.
Getrouwd: E. M. Trouerbach en K.
de Groot; W. J. van Norden en J.
M. M. Lef f erts; W. >H. J. Vermeu*
len en J. J. van Weele.
Overleden: K. E. 'Geel, oud 80 jaar;
F. Vreugdenhil, oud 92 jaar, wed.

Mensen en zaken

Voetballen: dienstplicht!
„Het Nederlands voetbal" 'bevindt
zich. op het hellende vlak. Er is een
neergang in. het spelpeil. iHet gaat
niet goed. Dit is de sombere diag*
aarzelend, geheel anders dan die van of zijdelings bij de relletjes betrok»
nose, die veel sportliefhebbers stel*
zijn mondelinge opdracht. Bij nader ken waren geweest. Vooral de reis
len.
Relletjes in Zandvoort
inzien, zo schreef hij, vond hij het der drie afgevaardigde stuurlieden
„Het is gedaan met het Nederlands
naar
Den
IHaag
zat
de
heren
dwars:
beter
dat
zij,
via
Haarlem
gaande
al*
voetbal!".... de slotzin uit de grai*
in 1788
daar de rechtsgeleerde Keunen om Zij voelden zich kennelijk in hun
rede.
advies vroegen, of het hun geoor* prestige aangetast. En als dan Cor*
Als het de moeite waard zou zijn,
loofd was, de Keur te wijzigen. Deze nelis Draaijer, die weliswaar op de
zou men naarstig naar geneesmidde*
echter maakte hen duidelijk dat 25e Maart afwezig was geweest, maar
len moeten zoeken om de ten dode
slechts de Baljuw van Brederode in wiens vrouw Nelletje van der Schin*
opgeschreven patiënt van de onder»
Belastingontduiking
kei
in
haar
huis
een
papier
ter
onder»
de door hem uitgevaardigde verorde*
gang te redden. Maar met de 'beste
Op 20 Januari 1788 vaardigde de Bal* ning een verandering kon aanbren* tekening had laten neerleggen, aan
wil van de wereld kan men geen en»
juw van Brcderode, die in de wijde gen.
Schout en Schepenen brutale ant»
kei redelijk argument naar voren ha*
omtrek het hoogste politioneel en
woorden geeft, wordt de Schout zo
len om zich bijzonder druk over dat
(Adv.)
De schaduw van de Revolutie
gerechtelijk gezag uitoefende, een
razend, dat hij „van zijn plaats is op*
voetballen te maken. Wie dit nog
Keur (veiordening) uit welke te Zand* Kennelijk waren dus de gezamenlijke gestaan en Cornelis Draaijer de WELVERZORGDE HANDEN wel
doen, zien hun pogingen met een
voort op groot verzet stuitte.
dorpsbestuurderen (Ambachtsheer en rechtkamer heeft uitgedreeve".
In elk jaargetij Hamea-Gelei averechtse uitwerking bekroond. Nee
De werkelijke bedoeling van deze schepengerecht), onder de indruk van
Oe vissers voelden dat zij op deze
deze zieke is „uitgeteld"
verordening was namelijk: de belas» de groeiende ontevredenheid, wel ge» manier niet verder kwamen. Met een
Er is in de jaren na de oorlog zo'n
tingontduiking der visverkopers te» neigd water in de wijn te doen. Ook bewonderenswaardige zelfbeheersing
vreemde sfeer gekomen rond de sport
gen te gaan, maar toen deze nuchtere in de kleine plaatsen was de onder* besloten de stuurlieden in een alge» Gevonden voorwerpen
in het algemeen — en de voetbal»
Hollanders aldus in hun portemon» danige mentaliteit der bevolking aan mene vergadering, aan Schout en AANWEZIG TEN 'BURELE:
sport in het bijzonder, dat men zich
naie werden aangetast, werden zij re» het veranderen. Men „nam" niet alles Schepenen een request (verzoek»
schakelarmband, doublé; halssnoer, onwillekeurig gaat afvragen wat daar
bels. Reeds Alva met zijn beruchte meer.
schrift) te richten, ook namens de» bloedkoraal;
rozenkrans, blauw; ring, de oorzak van kan zijn. iHet Neder*
10e penning of belasting van 10%,
Wij bevinden ons hier vlak vóór genen die op hun schepen voeren.
elftal, dat toch de representatie
had ruim 2 eeuwen eerder ondervon* de Franse Revolutie van 1789, die in Dit verzoekschrift, gedateerd 20 Apr. zilver=glazen»sleen; ring, aluminium; lands
het voetbalspel in ons land is,
den dat de belastingschroef een volk West*Europa grote wijzigingen zou 1788, begon met de -verklaring dat de Lipssleutel; vlieger, blauw; damestas, van
,wit, met inh.; zakje inh. schuimrub* kan niet bepaald bogen op een schit»
tot razernij kan brengen.
aanbrengen en die ook in onze ge» onlusten in Zandvoort „meest door
staat van dienst in de jaren
Van alle op de Zandvoortse afslag westen reeds gedurende tientallen onverstand en kwaade begrippen wa» ber; autoped, rood harde banden; r.k. terende
1945=1952. Men heeft met allerlei
verkochte partijen vis werd een be» jaren haar schaduw vooruit had ge» ren veroorzaakt". Slechts 2 van de kerkboek en rij%vielslot; km*leller van middelen
getracht de slechte resultas
paalde som aan belasting betaald. worpen.
15 stuurlieden, Willem van der Schin* rijwiel; benzinedop van auto.
ten
van
ons
vertegenwoordigend elf*
Thans werd uitdrukkelijk en op
Terwijl dit bezorgd overleg plaats kei en Floris Burger, weigerden hun AANWEZIG BIJ DE VINDER:
tal
te
verklaren:
De slechte conditie
straffe van flinke boeten verboden vond, waren ondertussen op de/elfde handtekening er onder te plaatsen.
van
de
spelers?
De ondoelmatige
leesbril,
B.E.
Blokziel,
M.H.
Tromp*
gevangen vis uit de hand te verfco» Woensdag drie Zandvoortse stuur* Zij voelden blijkbaar niets voor een
training?
De
starre
houding van de
straat
10*111,
Amsterdam;
leesbril,
pen, dus buiten de afslag om.
lieden als afgevaardigden der onte* compromis.
K.N.V.B.
ten
opzichte
van de ama*
doublé
montuur,
Postkantoor,
alhier;
Om de/e verkoop buiten de afslag vreden iZandvoortse vissers naar Den
teurbepalingen,
waardoor
net^buiten*
kinderleesbril,
M.
Koning,
Kostverlo*
ook practisch onmogelijk te ma» 'Haag gereisd om daar bij 'de rege*
Gedisciplineerd optreden.
land, waar men veelal een semiprof»
ken werd het uur van de afslag zéér ringsautoriteiten hun beklag in te De clorpsoverheid, verheugd over de» renstr. 58; hond, soort herder, Zandv systeem
huldigt, ons voorbij streeft?
vroeg, n.l. op 's morgens of liever dienen. Het waren: Arend van Duin, ze terugkeer tot de rechtsorde, wend* laan 153, 'Zandv.; hond, Belg. herder
Ja, als men van de sport een sys»
Dierenbescherming, Ridderstr. llaarl.
's nachts vier uur gesteld.
Engel Koopor en Cornelis Moolenaar. de zich nu met goedkeuring van Heer poesje, Cyperse, Kostverl.straat 100; teem gaat maken, wanneer de spelers
Dit waren onder de bepalingen van Hun optreden was een voor die tijd
van Marselis met een soortgelijk konijn, wit, Clara*Stichting, Kosrverl opgedreven worden door een aan on»
de nieuwe verordening de twee pun» merkwaardig staaltje van zelfbewust» Jan
verzoekschrift tot Baljuw en Leen* straatjgouden tientje, als hanger, Di redelijkheid grenzend trainingssche»
ten die wel de grootste ergernis wek» yijn: ze passeerden eenvoudig de Bal» mannen
van de Hoge Vierschaar van Smitstraat 7; 7 bilj. ƒ l,* Bergerdorp* ma, dat voor sommige — misschien
ten.
juw. Weer zien wij hoe de oude re* Brederode, die inderdaad in de Keur straat 4, Rotterdam; portemonnaie m. voor yeel jongens een te zware op»
geringsvormen reeds wankelden. Na* de volgende gewenste veranderingen inh. Paradijsweg 20; portemonnaie m gave is, dan behoeft men zich heus
Demonstraties
tuurlijk bereikten zij in Den Haag aanbrachten:
inh., van Lennepweg 17; portem m niet te verwonderen dat er iets mis
De opwinding der Zandvoortse zee» niet het minste succes, zodat het Ie. het uur van de afslag 's morgens inh., Haltestraat 32a; kinderportem. gaat.
Training is goed. Het hele leven
lieden werd steeds groter en op Dins» dorpsbestuur wat doortastender ging
werd bepaald op 6 uur inplaats ZandvoortSBlaan 127; portem. m. inh zou
kunnen profiteren van een juist
dag 25 Maart (3e Paasdag) kwam het optreden.
van 4 uur en 's avonds op 6 uur Joh. Wagenaarlaan 11, Heemstede; gerichte
training, maar in de Neder*
tot een openlijke demonstratie. Enige
vuilnisemmer, Kerkstr. 13; klapstoel*
inplaats
van
7
uur;
Herstel
van
het
gezag.
stuurlieden lieten de nachtwaker en
tje, metaal, Bilderdijkstr. 4; ragebol, landse voetbalsport heeft dit woord
2e.
drie
vierde
deel
van
de
vangst
belangrijke klank gekregen. ,1-1 ei
omroeper Pieter NVillems Kooper, Op 6 April vond een verhoor plaats
van stijve schelvis zou voortaan Kerkstr. 33; Shawl, Da Costastr. 10, een
alle zeelui in de Kerkstraat bij elkaar van enige personen die rechtstreeks
is verweven met de sfeer van een uit»
uit de hand verkocht mogen wor* babyriem, bruin leder, Zuidboulev.63; puttend
psychoanalytisch onderzoek.
roepen. Het schijnt daar nogal heet
den: de rest van de stijve schel* damesvest, z.g, bont, Mol. Bilitonstr.
spreekt trouwens van mental»
te zijn toegegaan, want volgens een
vis en verder alle krimpvis zou l, Heemstede; manteltje, grijs»groen Men
en magische vierkanten....
verklaring van diezelfde omroeper
uitsluitend via de afslag verkocht strandtent Termes; windjack, boek» training
Het valt op dat de K.N.V.B., die
Het is ons bekend dat de in*
tijdens een verhoor door Schout en
handel ESVE, Gr. Krocht; regenjas
worden.
teresse voor de geschiedenis
Schepenen, op 6 April in 'het Recht»
en colbertje, bruin, Helmersstr. 4'; ,,zo ontroerend het amateurisme in de
van het oude Zandvoort bij
huis (Stadhuis) van 'Zandvoort, wn*
kindervest, groen=wol, A. J. v. d. ,voetbalsport handhaaft, (wil hand»
Het
veranderen
van
de
verordening
vels lezers aanwezig is.
tegelijkertijd de geestelijke
ren „alle menschen in 't wild"!
bracht kosten met zich mee: zo Moolenstraat 8; kindervest, donker» haven)
De 7 schepenen van Zandvoort, die
Daarom is het óns ook een ge*
blauw, Valeriusstr. 115, Amsterdam; vader is van een trainingsplan, d'
moesten
er
bijv.
nieuwe
exemplaren
noegen een serie van 7 artike*
op 23 'Maart, dus op de Ie Paasdag,
in feite gericht is op het prestati
van gedrukt worden.'Deze kosten, ge* parapluie, Haltestraat 10; vulpotlood, vermogen
van professionals. De m'odoor Jan van Marselis, de Arhbts»
len te kunnen aankondigen die
zilver, Diaconiehuisstraat 1; vulpot» dcrne opvattingen
taxeerd
op
ƒ
80,—
werden
aldus
om*
over de voetbals
het wel en wee van Zandvoort
heer van Zandvoort op de gebruike»
lood, doublé, Westerparkstr. 18; si» sport maakt van de voetballers
geslagen:
ieder
der
15
schuiten
zou
koude
rond het jaar 1790 behandelen,
hjke wijze voor één jaar waren aan*
garenaansteker, 'Brederodestr. 51; l robotten, die stelselmatig „opgevoed"
ƒ
3,—
betalen,
de
rest
van
het
bedrag,
gesteld en op de 25e d.a.v. de sche*
een tijd waarin relletjes, loon:
ƒ 35,— zou uit de dorpskas komen. paar kinderlaarsjes, rubber, Nicolaas worden in het klimaat van efficiency
peneed hadden afgelegd, stonden dus
eisen, „sociale politiek" etc. er
Wij weten dus thans met zekerheid, Beetslaan 8; armband, rode koralen,
al dadelijk voor een zware taak. De
ons aan herinneren dat in de
wat wij reeds naar aanleiding van de Westerparkstr. 11; chakelarmband, en „warming up". Wie kan er onder
omstandigheden zijn sport nog
Schout J. Koning, met drie schepe»
woelige tijden der Franse jRc»
vermelding der 15 stuurlieden ver* goud, Marisstr. 8; halssnoer, parel, dezeliefhebberij
beoefenen?
nen naar Amsterdam gezonden om
volutie zelfs in een klein vis»
moedden, dat Zandvoort in 1788 in Hogeweg 30; broche, .Italiaans, Zui* .als
aan hun Ambachtshcer verslag uit te
sersdorp als Zandvoort de men:
derstr. 12a; broche, zilver, Kostverlo* * Liefhebberij! Dat is gevaarlijk om
totaal 15 vissersschuiten bezat.
brengen, ontving Woensdag 26 Maart
ialiteit der bevolking
zich
renstr. 51; ring, goud, blauwe steen 't zo te stellen, want de mannetjes
wijzigde.
van het systeem en de. mentaUtrai*
de strenge mondelinge opdracht om
met 2 diamantjes, Duinweg 29; oor» ning
Een
voorbeeld
vinden liefhebberij in verband
de Keur stipt te handhaven en een
In dit nummer vindt U het
bel,
Haarlemmerstr.
82;
bal,
rubber,
Zo werd dus hier in Zandvoort, dank
met de voetbalsport een ongepast
nauwgezet onderzoek in te stellen
eerste van deze reeks artikelen,
Korte
Jansstraat
3,
Haarlem;
zwaan,
2ij de wijze gematigdheid der Over*
woord. Voetballen is een bezigheid,
naar de opstokers en aanvoerders.
die wij van tijd tot tijd zullen
'hieid enerzijds en de modern aan» rubber, Marisstr. 36; damestas met nee een bedrijf, van dodelijke ernst..
De 4 mannen hadden de terugreis nog
publiceren, dat reeds een bij'
inh.,
Raadhuisplein
2;
badhandoek,
doende organisatie en discipline der
En zo worden de jongelui, die zich
niet aanvaard en verbleven nog in
zonder licht werpt op de krach:
stuurlieden anderzijds, een goede op* rose, J. v. d. Bergstr. 47, Haarlem; niet of moeilijk -kunnen onttrekken
hun logement te Amsterdam, toen
tige houding van de oude Zand:
damesrijwiel,
.Haltestraat
31;
kinder»
lossing gevonden voor een dreigend
dit opvoedingssysteem, vers
hun, het was diezelfde Woensdag,
voortse vissersbevolking.
rijwiel, Prinsenhofstr. 5; autoped, aan
conflict.
krampte mensen met hinderlijke ge*
een brief van Heer van Marselis werd
rood, Nassauplein 1.
nagezonden De toon hiervan was
woonten in het maatschappelijk Ie»
Th. G. A. BOS. Amsterdam.
*
ven.
De overvloed van beperkende be»
Zij die door hen verloren voorwer*
pen afhalen bij de vinder, worden palingen, die in wezen niets te ma»
verzocht hiervan kennis te geven aan ken hebben met een gezonde sport»
Politie moest wedstrijd
SCHAAKCOMPETITIE IN ZANDVOORT
het bureau van politie, afd. Gevon* discipline, geeft de K.N.V.B. de re»
putatie van een oppermachtig dicta*
den voorwerpen.
staken
wegens
ongeval
gaat weer beginnen
tor. 't Liefst zou de K.N.V.B. het
Afhalen
van
verloren
voorwerpen
'Dinsdagmiddag speelde het politie* op Maandag», Woensdag* en Zater* hele leven beïnvloeden, maar er zijn
Donderdagavond j.i. is de Zand*
Dat overigens de leden de afgelo» elftal .zijn eerste competitiewedstrijd
nog te veel jongens, die zich daar
voortse Schaakclub voor de eerste pen zomer niet stil hebben gezeten tegen Bloemendaal. Bij rust hadden dagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. tegen
verzetten. Ofschoon de weer»
maal van 't nieuwe seizoen weder* en de theorie nog eens duchtig heb* de Zandvoorters een 3*1 voorsprong,
stand wel slap is in 't algemeen.
om in „Ons Huis" bij elkaar geko» ben doorgenomen, bleek wel uit de doch de tweede helft was nog geen Zeepost
'Het is begrijpelijk dat de clubbe*
men. Zoals de voorzitter, de heer F. partijen, die onderling werden ge* kwartier oud of Bloemendaal had de
Met de volgende schepen kan zee* sturen, die bijna niet 'beter meer. we»
de Jong, terecht in z'n openingswoord speeld. Speciale aandacht trok hier* achterstand geheel weggewerkt.
ten en ook mee gaan huilen in het
opmerkte, is het feit, dat alle leden bij een partij tussen 2 jongere leden,
De wedstrijd moest echter een half post worden verzonden. De data, koor der systeemsaanbidders, steek
van het vorige seizoen en tevens eni» waarbij één der spelers door een on* uur voor het einde worden gestaakt, waarop de correspondentie uiterlijk op
laten vallen. Die maken van
ge nieuwe toegetreden leden door verwacht torenoffer z'n tegenstan* daar de Bloemendaalse politieman Z. ter post moet zijn bezorgd, staan, de steek
sport een dienstplicht!
hun opkomst van hun belangstelling der op de knieën wist te dwingen.
een bal tegen het oog kreeg. Per zie» tussen haakjes, achter de naam van
Alberts van Vitesse heeft zich ver*
en enthousiasme blijk gaven, een ver»
Het laat zich dan ook aanzien, dat kenauto werd het slachtoffer naar 't het schip vermeld:
zet tegen de fnuikende invloed van
heugend en hoopvol verschijnsel.
de onderlinge competitie, welke a.s. militair hospitaal te Overveen over» Indonesië en Ned. Nw. Guinea:
een dergelijke sport*opvatting. Hij
Donderdag zal beginnen, een span* gebracht.
m.s. „Oranje" (16 Sept.)
voelde zich niet meer thuis in zijn
nend verloop zal hebben. Het spreekt
Ned. Antillen: m.s. „Delft" (12 Sept.) elftal en hij vroeg om een wat be*
vanzelf, dat nieuwe leden daarbij als* Z.O.V. speelt operette van
en m.s. ,,'Botne" (14 Sept.)
scheidener aandeel in de voetballerij,
nog van harte welkom zijn!
Suriname: m.s. „Rantum" (15 Sept.) zodait hij zijn sport wellicht weer
Offenbach
R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS"
eens als een echte liefhebberij zou
'Unie van Z. Afrika en Zw. Afrika: kunnen
beoefenen. Wat deed het
De Zandvoortse Operette Vereniging
Zaterdag en Zondag j.l. speelde T.Z.
(Adv.)
m.s, „Winchester Castle" (12 Sept.) Vitessesbestuur?
Het verklaarde Al»
zal op 11 en 12 November een uit»
B. vriendschappelijke wedstrijden te»
Canada:
s.s.
„Nieuw
Amsterdam"
Berts voor „psychisch en physiek ge*
voering geven van de operette van
gen Alliance. De resultaten waren als H O O F D P I J N ! <(16
Sept.)
schokt"
Offenbach „De dochter van de Tam»
volgt:
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et. bour»majoor". Voor deze operette Zd. Amerika: nus. „Alnati" (16Sept.)
Terecht heeft Alberts toen gezegd:
Alliance 1»T.Z.B. l
0»7 Mijnhardt Hoofdpijntabletten,Koker80 et. zijn meer dan 160 costumes nodig.
"
Nw. Zeeland: via Engeland (12 Sept.) „Dat is mij te Russisch
Gevallen als deze zullen er in de
Alliance 2»T.Z.B. 2
5»6
toekomst meer zijn. En het zal nog
Alliance jun. a»T.Z.B. a
5*2
gebeuren dat de Nederlandse voet»
Alliance adsp. a»T.Z.B. a
3»2
ballende jeugd er op een goede dag
schoon genoeg van krijgt.
Voor a.s. Zaterdag en Zondag zijn
de volgende competitiewedstrijden
IMOMUS.
vastgesteld:
Halfweg 2»T.'Z.B. l (O.H.C.»beker)
(Adv.)
12 uur
Spaarnevogels 2»T.Z.'B. 2
12 uur
Vogelenzang 3»T.'Z.B. 3
12 uur
v. Nispen jun. a*T.Z.B. a
2 uur
en rheumatische pijnen
wrflft U weg met
Zaterdagmiddag:
D.E.M. adsp. b*T.Z.B. a
3 uur

ZANDVOORTS HISTORIE

Oe avontuurlijke reis

Ook Spierpijn

K.J.C. DAMES „NOORD"
Woensdag j.l. is genoemde vercni»
ging weer aan de competitie begon*
nen. Op de eerste avond werd er om
aardige prijzen gespeeld. De geluk*
kigen waren deze keer de dames: 1.
mevr.. Manders, 2. mevr. Paap, 3.
mevr. Luykx en 4. mevr. Visser.

WATERGETIJDEN

Muziek- en filmavond
In 'Zomerlust wordt Maandagavond
21 Sept. een Muziek* en Filmavond
georganiseerd door de fa. Penaat, in
samenwerking met Philips.

i

101. Geen minuut later rolden een slaperige Ma*
nuel en een vermoeide Raratsus in bed, het toeval
prijzend dat hen zo ter rechter tijd te hulp kwam.
102. Het was al laat, toen ze wakker werden.
Pluimstaart had al verscheidene malen geklopt en

eindelijk waren de vrienden dan toch wakker. Na
zich wat opgeknapt te hebben, repten ze zich naar
de ontbijtkamer, waar Pluimstaart ze -al zat op te
wachten, in gezelschap van nog een logé, een be*
jaarde, oude uil.

Sept.
13
14
15
16
17
18
19

HW LW HW LW

Strand
berijdbaar
6.06 13.— 18.24 1.30 10.00»16.30
6.39 13.30 18:56 2.- 10.30=17.00
7.17 14.— 19.39 2.'30 11.00*17.30
8.07 15.— 20.34 3.30 12.00*18.30
9.10 16.— 21.44 4.30 13.00*19.30
10.35 17.30 23.23 6.30 14.30*21.30
12.16 19.
.- 7.- 16.00*23.00

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

ZONDAGSDIENST
WIJKZUSTBR:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op*
geheven.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 13 September
Extrascollecte voor „De Horst"
10 uur: Or J. 'H. Melma, pred. te
Bloemendaal.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 13 September
10.30 uur: Prof. Dr J. N. Scvenste'r
van Amsterdam.
Parochie H.H. Agatha. Grote Krocht
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis.
"'s Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
's Avonds 7.30 uur Lof.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 13 September
10 en 5 uur: Os J. Ubels van Al'
melo.
Ned. Chr. Gemeenschapsband
Dinsdag 15 September
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Zendingsavond met lichtbeelden.
Spr. H. Sierhuis, zendeling voor
Thailand (Siam).
Zondag 13 Sept. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Drs J. H.!
P. Colpa van het Humanistisch Ver* >
bond. Onderwerp: „Levensopdracht".

Humanistisch Verbond

FAMILIEBERICHTEN

opent haar speelseizoen
weer. Nieuwe Damesle*
den /ijn welkom,
elke Woensdagavond
om 8 uur in Esplanade.

Inplaats van kaarten.
COR HEEMSBERGEN
en
LIES DAMMERS
hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan JAC. BONSET
de voltrekking, D.V. zal plaats heb*
Toonkunstenaar
hen op Donderdag 24 Sept. 1953.
Lid K N.T.V.
Kerkelijke bevestiging des n.m. 3 uur heeft zijn
in de Gereformeerde Kerk te Andijk piano- en orgellessen
door de WeJeerw. Heer Os D. Zwart.
hervat
September 1953
Spreekuur:
Andijk, Dijkweg 99
Maandag van l tot 2 uur
Zandvoort, Schoolstraat II
Haarlemmerstraat 26 A
Gelegenheid tot feliciteren:
te Andijk op 24 Sept. n.m. van 7*9 u.
in „de Meiboom",
te Zandvoort Maandag 21 Sept. n.m.
van 8=10 u. in „Ons iHuis".
Arts
Toekomstig adres: Dijkweg 99, Andijk AFWEZIG

G, F, M, Robbers

van 13 Sept. tot l Oct.
Heden is na een langdurig
lijden rustig ingeslapen, onre
lieve zorgzame Moeder, Groot*
en Overgrootmoeder
FRANCINA VREUGDENIHIL
Wed. van de Heer J. Swartwolt
in de ouderdom van ruim
92 jaar.
Amsterdam:
ƒ. C. de Roone:Swart)volt
Zandvoort:
F. Swartwolt
J. G. SwartwoK

Kleinkinderen en
A chterkleinkinderen
Zandvoort, 9 September 1953
Dr C. A. Gerkestraat 10
De teraardebestelling zal plaats
vinden op Zaterdag 12 Sept.
a.s. te 11.30 uur, op de Alqe*
mene Begraafplaats te Zand»
voort.
Vertrek sterfhuis te 11.15 uur.

Ook de Gemeenschap Zandvoort van
het Humanistisch Verbond treft weer
voorbereidingen voor het aanstaande
winterseizoen. Een viertal openbarfe
vergaderingen staat op het program*
ma. Voorts ligt het in de bedoeling De n.v. Glasverzekering Mij
het aantal huish. vergaderingen tot
„Prudentia Anno 1865"
een minimum te beperken en in
plaats daarvan geregeld om de 14 da* gevestigd te Amsterdam, Konings*
gen een praatavond te houden ter plein No. l, deelt haar verzekerden
verheldering van het humanistisch in*
zicht der leden en eventuele belang* te Zandvoort langs deze weg mede,
stellenden. Hiervoor is als vaste dat zij zich in geval van glassonadc
avond gekozen de "Woensdagavond'. kunnen vervoegen bij de FIRMA
De leesportefeuille, die in Februari 'KEUR & ZOON, van Speykstraat
j.l. werd ingesteld en gratis onder de No. 10 te 'Zandvoort, telefoon 2979.
leden circuleert gaat na een vacantie
van drie weken a.s. Zondag ook weer
in rondlezing.
Bij lange winteravonden een
Voor belangstellende buitenkerke*
mooi boek, maar óók
lijken vermelden we nog even de
adressen van voorzitter en secretaris,
n.l.: iHaarLstr. 24 (tel. 2036) en Zee*
straat 60.
van Brillenspecialist

een goede LEESBRIL

Emigratie-mogelijkheden
t.a.v. Nieuw Zeeland
verruimd

Looman
Mr Opticien
Haltestraat 58 * Telefoon 2174

De Nieuw iZeelandse Autoriteiten
zijn thans bereid een beperkt aantal
ongeschoolde arbeidskrachten toe te HUIS-, DECORATIE- EN
laten, die in vrij zware lichamelijke RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
arbeid zullen worden tewerkgesteld.
Dit houdt in dat gegadigden in licha*
melijk en geestelijk opzicht bijzonder
geschokt moeten zijn voor emigratie. Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Tevens bestaat de mogelijkheid
Burg. JGngelbertsstraat 22 en 54
tot emigratie naar Nieuw Zeeland
GLAS-ASSURANTIE
voor een gering aantal van in be*
paalde vakken gedeeltelijk geschool*
den en wel in de bouwvakken en de
metaalin dustrie.
Nadere inlichtingen worden ver*
Annex Cabaret „EXTASE"
strekt door het Arbeidsbureau.
Gedurende de maand Septem*
ber dagelijks van 7.30 uur af:
Magazijn

Fa J, v, d, BOS & Zonen

Hotel BOUWES'

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
in Luxes en Huishoudelijke artikelen,
Speel goederen, Emaille en
Alluminium, Glaswerk, Cocos*
lopers, Balatum, enz. enz.
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418

Dames K. J. C.
, ,Hartenvrouw''

Herbert Mytteis
(de koning der zigeuners)
en zijn Weens orkest

Nieuw internationaal
Cabaret-programma

Vraagt inl, en prospectus
cursus
d.m.v. kleine dag* en avond
clubs (l en 2 j.) o.l.v. J. van
Ravenswaay, Ier. M.O.
(Honderden geslaagden) bij
A. ANTONIDES, Burg. En*
gelbertsstr. 4 en Woensd.*
uv. 8*9 u. Patronaatshuis,

BRIDGEN
Een ieder kan leren bridgen.
Voor beginners
Lesavonden en aanmelden
iedere avond 8*1030 uur.
Gezellige sfeer.
Aanbevelend,
W. G. GEBE.
Grote Krocht 30 a.

Voor uw BEHANG- en
STOFFEERWERK
F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7 a

Voor spoedgevallen nemen WIJ HELPEN U
de overige doktoren waar! UIT DE ZORGEN

Spaarzegelbedrijf
11
14 t.m. 21 Sept.
„De
Voorzorg
wegens vacantie

Fa. J. v. Duivenboden
Haltestraat 45

van

GESLOTEN

Agent; J. Hölzken

Oranjestraat 7

wegens vacantie gesloten van Maandag
14 t.e.m. Donderdag
17 September.

TAPIJTEN
Zaterdag wederom ver*
koop jaarbeuismonsters
ver beneden
fabrieks»
prijzen. Wiltons ƒ 82,50,
ƒ 125,—. 'Extra grote ma*
ten 270 x 360 ƒ 155,-.
Zeldzame M. Smyrna's
v.a f 89,50.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

Foto „Lion"

Weg. vertrek aangeb.:
PRACHT CASSETTE TA» Fotosstudio Joh. v.d. Meer
Haltestraat 69
FEL/ZILVER (pleet) 41*dlg.,
nieuw met gar., ƒ 190,—.
Telef. 2778
Br. no. 7103 bur. Zandv.Crt.

Gevr. NETTE WERKSTER „WAARDEBON!"
voor Vrijdags en Maandag» Vacantiepermanent van f 6,*
of Dinsdagmorgen. Kostver* voor ƒ 3,' tot 30 September.
lorenstraat 53.
MAISON MODERN, Zee*
Voor direct gevr. NETTE dijk 121, A'dam. Tel. 47671
WERKSTER voor Woensd.
en Zaterd. van 9*12 uur.
Mevr. v. Ginneken, Dr Ger>
kestraat 72.

Nette WERKSTER
gevraagd

Gevraagd te Zandvoort

'

WINKELPAND
in Kerkstraat, Grote Krocht of Kleine Krocht.
Brieven onder no. 1256 aan Adv. Bur. Spin,
iPr. Hendnkkade 48, A'dam C.

Het doet ons veel genoegen U hierbij te mogen
uitnodigen tot het bijwonen van een interessante

Muziek- en filmavond
welke wij, in samenwerking met de N.V. Philips'
te Eindhoven, organiseren op

Maandag 21 September a.s. om 8 uur
in de zaal van „Zomerlust"
De leiding -van deze avond berust bij een Philips
specialist. Een uitgezocht gramofoonplaten*con*
eert zal U worden aangeboden, tenvijl tenslotte
enkele geluidsfilms, o.a. m kleuren, zullen woi*
den vertoond. Wij rekenen gaarne op Uw aan»
wezigheid.
In verband met beperkt aantal beschikbare plaat»
sen, verzoeken wij U tijdig gratis toegangsbei
wijzen af te halen aan onze zaak.

voor hele of halve dagen,
v.g.g.v, in Riche*Bad.
WONINGRUIL
AmsterdamsZandvoort.
Aangeb. Ie etage, k. en suite
en 3 slaapk., badcel, war.
Geur. vrije woning minstens
4 k. te Zandvoort.
Br. Peeters, Zeilstraat 14*1,
Amsterdam^Z.

BEREIK
ZANDVOORTS

Dansinstituüt J, STOL
Thorbeckestraat 24, telef. 3126

Aanvang der lessen
begin October a,s.
Cursussen voor beginners, gevorderden en ge*
huwden. Elke cursus bestaat uit 20 lessen van
2 uur en staat onder mijn persoonlijke leiding.
Het programma omvat o.a. Foxtrot, Engelse wals,
Tango en Rumba, zomede de nieuwste variaties.
Vorig seizoen slaagden 6S leerlingen voor het
certificaat met brons (w.o. vele gehuwde paren).
'Wacht niet met inschrijven tot de laatste dagen,
helaas moesten velen ondervinden dat vorig jaar
de lessen volgeboekt waren.
Privétles ƒ 2,50 per uur.
J. STOL, gediplomeerd en erkend leraar N.V.v.D

PUBLIEK
met advertenties
in de

't HELM * WINTERPROGRAMMA 1953/'54

ZOU HET DOORGAAN ?
daarom

ELECTRA
Tel. 2534

Inschrijvingen en inlichtingen v a n a f heden elke
avond van 7-10 u. aan onze school, Thorbeckestr. 24

en adressen

2499 Gem. Geneesneer, Juliansaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhulsplein
2887 Stoomwassery „HoUandla",
fynstrjjkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gerten. Stadsschouwburg
bachs Drukkerij, Achterweg l
Haarlem
2424
Autobedrijven „Rinko"
Zaterdag 12 Sept. 8 uur: Nederl. Co*
Oranjestraat en Stationsplein
medie met ,,'n Zomerdagdroom".
Zondag 13 Sept. ü uur: idem.
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
Woensdag 16 Sept. 8 uur: De Haag*
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
sche Comedie met „'Het uur der
2254
wynhandel
Lefferts, Zeestr. 44
verrukking".

Haltestraat 12 - Telefoon 2099

Te koop: 2=pers. DIVAN*
BED, met toebeh., z.g.a.n.,
ƒ 75,-. Br. onder no. 7101 Ontwikkelen * Afdrukken
bureau Z. Crt. of tel. 2117. Developping * Printing
Developpement * Tirage
Entwicklen * Kopieren
WONINGRUIL
AmsterdamsZandvoort.
Aangeb. in n w. Zuid (rivie= Garage en Taxibedrijf
renbuurt) 2e et., 4 k. en er*
ker, badk., war., bov. l gr. DE TOL, telefoon 2332
en l kl. k. en erker, ƒ 44 p.m.
Gr. Krocht 18
Gevr. Ben. huis, minst. 5 k. De Goedk. Amsterdammer
Br. no. 7102 bur. Zandv.Crt.

MANCHESTER
WERKKLEDING

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Folitie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie

„DE W O L B A A L "

RADIO - TELEVISIE
Kost serlorenst raat 7, Zandvoori

Koopt nu uw

2000
2403
3043,
2100
2345

NYLONKOUSEN
f 2,65, f 2,98
NYLONKOUSEN
ƒ 3,65, ƒ 3,95
PERLON WANDELKOUSEN .... ƒ 4,75
KRISTAL NYLON met zwarte naad ƒ4,95
KRISTAL NYLON met fantasiehiel J 6,25
LINKSGEWEVEN KOUSEN ƒ 1,98, ƒ2,25
DE KOUS MET LOODJE
ƒ 2,35
Grote sortering HEREN*ANKLETS
ƒ 1,29, ƒ 2,15, ƒ 2,35
Grote keuze KINDER* en
iHERENSPORTKOUSEN
Reparatie Nylonkousen in één dag terug

f. H»

Te koop:
PR. KINDERWAGEN,
Zo goed als nieuw.
Grote Krocht 23a.

Belangrijke

Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes, van 7.30
uur af: Herbert 'Mytteis (de koning
der zigeuners) en zijn Weens or»
kest; 2 Rocardi's, muziek en acro<=
batische dansen; Dreane et José
Martinez, acrobatisoh danspaar;
Hilga Cramer, danseres.
Maandag 21 Sept. 8 uur in „Zomen
lust": Muziek* en Filmavond door
de fa. Penaat in samenwerking met
Philips.

Kousen- en
sokken-aanbieding?

Nic. Beetslaan 26 b.

Drogisterij Bouwman

Te huur gevr. G A R A G E
omg. Zandv.laan 'bij halte
Kostverloren. Zandvoortse* ZANDVOORTSE
Monopole
laan 44, tel. 3067.
COURANT
Broeken,
vesten
en
jassen.
Dekens,
Wat voor feest of partij?
Vrijdag 11 Sept. 8 uur: film „Ivan*
vitrage, lopers enz. bij
Alles verhuren wij!
hoe".
Glaswerk, porcelein, bestek*
Achterweg l, Telef. 2135
Zaterdag 12 Sept. 8 uur: idem.
Fa A. v.d. Veld-Schuitenken,
tafels, stoelen, enz.
Zoridagmiddag 13 Sept. 2.30 uur:
Kruisstraat 12 - Telef. 2360 P. Waterdrinker. Tel. 2164.
film „Roodkapje". ,
Zondag 13 Sepf. 8 uur: film „Ivan*
Singer electrische
hoe".
Maandag 14 Sept. 8 uur: idem.
naaimachine
te huur
Dinsdag 15 Sept. 8 uur: idem.
f
5,p.
wk.
Woensdag 16 Sept. 8 uur: film „Hard
telefoonnummers v. d. SCHELDE, Haltestr. 7
als graniet".
Donderdag 17 Sept. 8 uur: idem.

WEEK-AGENDA

PROFITEERDE
U REEDS
van deze speciale

Middenstandsdipl.

dat hangt van U af!

NEEMT EEN ABONNEMENT I !
Alle 8 voorst, ƒ 8,—; 6 voorst, ƒ 6,75 (naar keu»
ze); 4 voorst, ƒ5,— (naar keuze); Jeugdab. ƒ 3,50.

Een onafhankelijk
blad:

De

Zandvoorfse
Coulant
•
•
<B
•

Verschijnt 2 x per week
Dus actueel
Objectief»crltisch
Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot»
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneer U dan NU!
De Zandvoortse Courant,
Achterweg l * telef. 2135

GEEFT U OP! l! Opg./inl.: Dr Gerkestr. 93 zw

Denk a.s. ZATERDAG 12 SEPTEMBER om de C O L L E C T E

t.ixv Zuïd-Ned. Sanatorium
„Draagt elkanders Basten"

PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN B O R K U M
Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812
Jarenlange ervaring!

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Als u een

REGENJAS
nodig heeft, moet u
beslist eens bij ons
komen kijken!
Groene poplin TRENOH
COATS, geheel dubbel ƒ 35,Blauwsgroene OHEANT
CHEANT TRENCH COATS,
geheel dubbel
ƒ 48Dubbele crème POPLIN
JASSEN
ƒ 39,TROPICAL COSTUUMS in de
moderne multi colors ƒ 108,—
WINDBREKERS met flanel
gevoerd
ƒ 29,75
Ruime sortering in pantalons,
\verkbroeken, jongensbroeken,
zeiljoppers enz. enz,

Kledingbedrijf

SUCCES

Kerkstraat 20 ~

Telef. 3136

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
De competitie begint!
De strijd om de punten vangt a.s.
Zaterdag en Zondag weer aan. Zo=
wel de K.N.V.B.* als de iH.V.B.=elf=
tallen beginnen dan aan de nieuwe
competitie.
Uiteraard gaat de grootste belang»
stelling uit naar de verrichtingen van
het Ie elftal. Na de niet direct da=
verende resultaten in tournooien en
vriendschappelijke wedstrijden is men
licht geneigd de nieuwe competitie,
wat het Ie elftal betreft, met pessi»
misme tegemoet te zien. Niettemin
wordt de hoop gekoesterd dat Zand»
voortmeeuwen ook dit jaar tot de
kanshebbers zal gaan behoren. Met
een goede clubgeest en enige opoife»
ringen van de spelers vooral wat de
training betreft, kan veel bereikt wor»
den. We hopen dat dit bij 'Zand»
voortmeeuwen niet zal ontbreken en
dat dit in de resultaten 'bij alle elf=
tallen tot uitdrukking zal komen.
Het eerste elftal ondergaat reeds
direct een zware vuurproef in de uit=
wedstrijd tegen 'het sterke V.I.O.S.
in Den IHaag. Een voorspelling te ge=
ven is moeilijk. Gehoopt wordt echs
ter dat het elftal zal spelen voor wat
het waard is en wellicht wordt dan
een goed resultaat verkregen.
Dit geldt ook voor het 2e elftal dat
de competitie begint met de thuis»
wedstrijd tegen één der sterkste elf=
tallen uit de afdeling, H.F.C. 2.
De uitwedstrijd van het 3e elftal
tegen D.S.B, l te 'Heemstede gaat om
de O.'H.C.sbeker (Ie ronde). Minstens
een gelijk spel is nodig om niet voor
verdere deelname aan dit bekertour»
nooi uitgeschakeld te worden.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal kan
reeds direct tonen waartoe het in
staat is. Een bezoek wordt gebracht
bij N.D.S.M. te Amsterdam. Tegen
dit elftal trok Zandvoortmeeuwen in
het vorig seizoen tweemaal aan het
kortste eind.
Programma voor Zondag 13 Sept.:
V.I.O.S.sZandvoortmeeuwen l 2 u.
Zandvoortm. 2=>'H.F.C. 2
2.30 u.
D.S.B. l*Zandvoortm. 3
9.45 u.
V.S.V. 6'Zandvoortm. 4
9.45 u.
Zandvoortm. 5*T.Y.B.<B. 5
12 u.
Zandvoortm, Ó*R.C.H. 8
9.45 u.
V.S.V. b*Zandv.m. jun. a
9.45 u.
Jun. b is vrij.
- ~\.£-.
Programma voor Zaterdag 12 Sept.:
N.D.S.M.*Zandvoortm. l
3.30 u.
V.EAV. 2=Zandvoortm. 2
4 u.
Zandv.m. adsp. a=Halfweg a
4 u.
Zandv.m. adsp. bsV.V.'H. a
3 u.
V.E.W. a»Zandv.m. adsp. c
4 u.
R.C.H. kZandv.m. adsp. cl
4 u.

'

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Aan de jeugdathletiekwedstrijden van
de Kennemer Turnkring, die Zater»
dag a.s. op het gemeentelijk sport»
terrein aan de Kleverlaan te Haar»
lem plaats vinden, wordt door een
groot aantal jeugdleden van onze ver»
eniging deelgenomen.
Voor hen, die per fiets gaan, is
het vertrek 'bepaald op kwart vóór
twee van het Raadhuisplein en voor
de overigen om vijf vóór half twee
per tram.
*
A f d. handbal.
Nadat de O.S.S.*ers op verschillende
tournooien hun beste beentje hebben
voorgezet, 'begint a.s. Zondag de com»
petitie weer.
Wat de vooruitzichten betreft, kan
er sprake zijn van enige optimisme.
Immers de heren wisten in 3 tour»
nooien resp. op de Ie, 2e en 3e prijs
beslag te leggen. A.s. Zondag krijgt
O.S.S. l Amersfoort op bezoek. Een
ploeg, die zeker niet onderschat dient
te worden, gezien zijn resultaten van
verleden jaar.
Het dames» en 2e herenelftal zijn
vrij.
Zondag 13 September:
O.S.S. IsAmersfoort l
2 uur.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, 'Haarlem

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
,. Ftfnstrükerij ~ Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

In deze overgangsperiode van regen en wind past
een

Electrische
kachel
en GEZELLIGE VERLICHTING
Ziet onze collectie !

Henk Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 ~ Telefoon 2974

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

DANSLES
INSCHRIJVING van LEERLINGEN

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

voor alle lesclubs

iedere Maandagavond van 8-10 uur
in „Esplanade", Badhuisplein

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING vtn TJw Inkopen. t>lj deelnemers (winkeliers)
aan het Kennemer Flnanclerings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te aware lasten te dragen
krijgt en HULP als TT in. moeilijkheden bent geraakt
(sanerlner).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper = Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 11 tot en met
DINSDAG 15 SEPTEMBER, 8 uur
Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Joan Fontaine,
George Sanders, Robert Douglas in:

Aanvang der lessen begin October a.s.

Dansschool Joh. L. v. Duin
toch gezelliger!
WILT U SLAGEN VOOR HET

MIDDENSTANDS-EXAMEN

Volgt dan de opleiding bij
N. J. Th. SCHMIDT Leraar M.O. Boekhouden
Deze zomer slaagden 10 van de 13 cursisten!!
Persoonlijke inlichtingen en aanmelding:
MAANDAGAVOND van 8 tot 9 uur
aan de Julianaschool, Brederodestraat 15.
Prospectus verkrijgbaar bij
Boekhandel F. van 'Herwijnen, (Haltestraat 12.

IMDER
STRO

„IVANHOE"
Uit het schilderachtig verleden herrijzen in kleur»
rijk Technicolor De Zwarte Ridder en zijn trouwe
vazallen! Sportieve Rid'dertournooien! Bestormingvan een Middeleeuws Kasteel door duizenden
boogschutters!
'
Toegang 14 jaar.
Entreeprijzen voor deze film: Parket ƒ 0,50; Par»
terre ƒ l,-; Stalies*Balcon ƒ 1,20; Loge ƒ 1,50.

Bouw een stadje

WOENSDAG 16 en
DONDERDAG 17 SEPTEMBER, 8 uur
James Sfewart, Jean Hagen, Wendell Corey in:

HARD ALS GRANIET
Een geweer bracht hem in de gevangenis.... een
geweer 'bracht hem er weer uit! James Stewart in
zijn grootste rol!
Toegang 14 jaar.

met
stadhuis, winkel,
school, huizen,
bomen, auto...
Prachtig speelgoed waar
de kinderen
dol op zijn.

ZONDAGMIDDAG 13 SEPTEMBER 2.30 uur
Speciale matinee. Centra Film presenteert een
prachtig sprookjes»programma. 'Reeds eeuwen oud,
doch steeds weer nieuw:

ROODKAPJE
TEVENS EEN
GRAMMA.

SCHITTEREND VOOR'PRO*
Alle leeftijden.

LAKVERF voor ƒ 2,75 kunnen
wij 'U niet meer leveren.
Zolang de voorraad strekt, nog
steeds

GRONDVERF

De nu volgende 5 weken bij

vanaf f 1,70 per kg
*

DEGRUYTER'S

VERVO

de.
Het zou no£ niet eens meevallen
Soms is er een dag dat je verkleefd
schijnt aan de mattcnfclopper.
Meestal zijn de kinderen op xo'n
dag dreinerig. iZe hangen aan j's rok»
ken als klitten en willen precies spe»
len waar jij juist wilt werken.
Dan denk je bah, als ik rijk was
raakte ik nooit meer een mattenklop»
per aan. Ik nam een hulp die alles
deed, zodat ik me uitsluitend met
de kinderen kon bezighouden.
Soms ga je een dagje met de kin»
deren uit. Tegen de tijd dat je huis»
waarts keert ben je kleurenblind van
hun drukte. Gut, denk je dan, als
ik rijk was nam ik een kindermeisje
dat de hele dag met ze optrok.
Dan zou ik tenminste eindelijk
eens tijd hebben om, allerlei leuke
dingen te naaien uit de modeplaat.
Soms zit je achter de naaimachine
te zwoegen op een kinderjas die niet
wil Jukken. Alles is goed maar die
kraag die ellendige snertkraag, die
zit niet en hij staat niet en hij valt
niet. — Geloof me, als U een kind
in een stumperig gemaakt jasje te»
gen komt, dat dat jasje meer zweet»
druppels heeft gekost dan het onbe»
rispelijke tailor»made manteltje van
dat andere kind.
Dan denk je, als ik rijk was naaide
ik geen steek, alles zou van de naai»
ster en de kleermaker komen.
En ik zou dan eens werkelijk op
mijn gemak de was kunnen doen zon*
der in tijdnood te geraken. 'Heerlijk
rustig alles wassen en spoelen en
bleken en strijken, en niet ieder ogen»
blik gestoord te worden. '
Maar soms, als je een ochtend bo»
ven en in het zelfwerkend wasmiddel
zweeft, denk je, als ik rijk was you
ik 't wel weten. Een wasvrouw die
alles voor me opknapte en ik heerlijk
de stad in pp wasdag.
De stad in.
Om wat te doen eigenlijk? Nou,
gewoon de stad in. Winkels kijken,
leuke dingen kopen. Lapjes bijvoor»
beeld om te naaien?
- Welnee, dat doet de naaister dan.
Oh, met de kinderen de stad in!
Nee natuurlijk niet, die zijn bij 'het
kindermeisje.
Dan een bioscoopje pikken. Ja, dat
zou kunnen, maar hoe dikwijls? Toch
niet elke dag. Nou ja, één dag in de
week.
En de overige dagen dan?
Ik heb het: lezen, alle boeken waar*
voor ik nooit tijd had.
Dus zes dagen lezen.
Nee, dat is ook niks.
Laten we zeggen een dag lezen. Dat
is al twee dagen om. Nu nog vijf.
Allemachtig, 'het zou evengoed niet
eens meevallen om rijk te zijn. Een
reuze gezwoeg om al die dagen te
\ uilen. Ik denk dat ik maar tevreden
t en met wat ik ben.
NEEL.

RuimtBelU op ?
A. Akersloot op:
telef. 2845
Huishoudlompen
25 et per kg.
Koper, lood, zink, de hoogste beurs
prijs.
Pakhuis: SCHELPENPLEIN 7
geopend van 9—5.30 uur

voor verf, glas, behang, schoont
maakartikelen enz.
Jan Snijerplein 7 ~ Telef. 2055

van de week
een zakje heerlijke
versnaperingen en
een kinderverrassing

Belangrijke

SPOEDVEILING

^.

TE ZANDVOORT

ZATERDAGMIDDAG 3 UUR
zal in GEBOUW ONS HUIS

BIJ A A N K O O P VAN l 4.00
DE G R U Y T E R - A R T I K E L E N

van diverse inboedels

KMI2

op Donderdag 17 September
's morgens 10 uur

tan het Dorpsplein in opdracht publiek verkocht
worden: een grote partij

Ie klas TAPIJTEN en
BEDSTELLEN

ZONDER EXTRA KOSTEN kunt U
gebruik maken van onze COLLECTIE
CLICHé'S naar aardige ontwerpen.

o.m. bestaande uit: fraaie Wilton» en Smyrna*
tapijten, Haarvelours» en Holtapkarpetten, salon*
kleedjes enz., prima nieuwe Bedstellen, zo~wel in
l als 2 pers. geheel compleet.

Kijkdagen: Vrijdagavond 11 September
van 8 tot 10 uur en
Zaterdag 12 September van 's morgens
10 uur tot 's middags 3 uur
waarna direct veiling.
BELANGRIJK! Koopopdrachten kunnen zonder
extra kosten aan de in de zaal aanwezige com=
missionairs gegeven worden.
Gerechtsdeurwaarder: C. G. van Haaster.

VEILING

Laat U bet inodellenboek eens tonen!

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

(Grote zaal van Zomerlust,
ingang Gasthuisplein)
van: eiken en mah. slaapk. ameub.,
salon en huiskamer ameubl., tafels,
divan, clubs, boekenkast, opklapbed*
den, bedstellen, bureau minister, gor*
dijnen, kleden, keukensglazenkast,
nieuw herenrijwiel (Simplex, zweef*
model), haarden, kachels, veel kleine
goederen enz.
Tevens zal geveild worden Cafésbuf»
fet en toonbank met N.Z.sblad met
'bierpomp en spoelbak.
KTJKDAG WOENSDAG 16 SEPT.
van I0s8 uur.
Inbrenging van goederen kan dage*
lijks worden opgegeven.
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164
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Redactie: E. Leeflang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523314
Advertentieprijs:
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
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dert de Regering verwezenlijking van eze begroting, op zich zelf genomen,
een bouwprogramma van 65000 wonin- s dan ook zeker niet gunstig. De kos'eii'. Daarbij zal zij bijzondere aan- en van de rampschade zijn echter uitacht schenken aan de bouw ter ver- aven voor eenmaal, terwijl de uitgavanging van de door de oorlog en de en voor herstel van de oorlogssehade
watersnood verloren gegane huizen.
linnen afzienbare tijd zullen verminHet ligt in de bedoeling in dit eit- deren. Rekening houdend met deze
tingsjaar een ontwerp-Woningwet en mstandigheden en met de algemene
een ontwerp-Ruimtewet in te dienen. rinlanciêel-econamisch/e toestand van
De Reering overweegt of wijzigingen iet land, acht de Regering het verantin het systeem of in de organisatie van woord het complex van ingediende bede tot dusver gevolgde loonpolitiek ge- asting-maatregelen aan te vullen inst
wenst zijn. Hierbij aijn het werkgele- n wetsontwerp betreffende de infcomgenheidsaspect en het behoud van de ten en loonbelasting, waardoor een
arbeidsvrede, die > tot dusver zo voor- geleidelijker verloop van de progressie
beeldig gehandhaafd bleef, van veel vordt verkregen. Dit zal een voelbare
belang.
rermindering van de druk betekenen,
De uitvoering van de werkloosheids- n heb bijzonder ook voor de lagere inwet, de ziektewet "en de kin derbijslag- comstenklassen en de middengroepen.
wet door de bedrijfsverenigingen verVoorstellen zullen U bereiken in zake
loopt in het algemeen bevredigend. jDmpensatie voor van overheidswege
In overweging is. thans een voorstel gepensionneerden en voor degenen,
om ook de land^ en tuinbouw-onge- die bij de wet vastgesteld sociale uitvalletiverzekering (ter uitvoering aan de keringen ontvangen. Daarbij zullen
bedrijfsverenigingen over te dragen.
ook verschillende vraagstukken dio
De indiening van een wetsontwerp met de kinderbijslag verband houden,
tot het verbod van arbeid in de indus- aen oplossing moeten, vinden.
stroomde gronden te verwezenlijken vend gunstige ontwikkeling is een ver- trie voor 14-jarige meisjes is te verHet ligt in het voornemen der Redere vergroting van de export en een wachten.
grering daarbij aan een relatief achter
zijn de beste tradities van ons volk ge- zo
ruim
en
vrij
mogelijk
internationaal
)lijven van de positie der grote gezinhandhaafd. Met! dankbaarheid teun- handels- en betalingsverkeer. De ReDe gezondheidstoestand van ons aen een eind te doen komen,
nen wy constateren; dat thans de dij- gering is voortdurend bedacht op het volk blijft zich gunstig ontwikkelen. 'ij zal voorstellen indi'snen tot wijziken op één uitzondering na gedicht stimuleren en steunen van maatrege- De over het gepubliceerde vóóront- ring van de Pensioenwet 1922 op punin die richting. Het ligt in het werp-Ziekenfondswet ontvangen ad- en, waarover in het interim-rapport
zijn. Er bestaat goede hoop, dat vóór len
voornemen op korte termijn een ont- viezen hebben de noodzaak aangetoond der desbetreffende Staatscommissie is
de najaarsstormen de sluiting voltooid werp van wet houdende regelen om- dit ontwerp nader in beschouwing te eadviseerd.
'
zal zijn. Dit ware de schoonste belo- trent de economische mededinging bij nemen.
Ten aanzien van het televisiebestel
de Staten-G'eneraal aanhangig te maDe verbreding en verdieping van het hoopt de Regering binnenkort haar
ning voor de onvermoeide arbeid van ken
ter
vervanging
van
het
op
dit
gemaatschappelijk
werk.
gericht
op
indiplannen aan de Staten-Generaal voor
velen.
bied nog steeds geldende bezettings- vidu en gezin, zal de Regering zoveel e leggen. Tijdens de overgangsperiode,
Alle krachten worden ingespannen recht.
mogelijk bevorderen.
aanvangende op l October 1953, zullen
voor het herstel der getroffen gebieden,
Bijzondere aandacht zal zaj besteden de televisie-uitzendingen met steun
Een nota over het middenstandsook op het gebied-^-an landbouw en vraagstuk zal U dit zittingsjaar berei- aan die gebieden'in Nederland, waar •an de overheid voortgang vinden.
wederopbouw. Tevens is het oog geachterstand aanwezig is op maat't gebied van het onderwijs zal veel
richt op de noodzakelijkheid om voor ken. Op grond van met het bedrijfs- schappelijk, cultureel en hygiënisch Op
r
de toekomst grotere-veiligheid te ver- leven gevoerd overleg heeft de Rege- terrein.
an Uw werkkracht worden gevergd,
Voorstellen in de geest van het rapzekeren.
name door de wetsontwerpen op
De ramp stelt hoge eisen aan de ring goede hoop, dat de door haar ge- port van de Commissie Achterstallige met
iet kleuteronderwijs, het voorbereiwenste
verwezenlijking
van
de
publiekschatkist en heeft .verschillende takBetalingen zullen TJ toereiken.
ken van de agrarische productie rechtelijke bedrijfsorganisatie op baTen aanzien van.' de maatschapps- dend hoger onderwijs en het hoger onernstig getroffen. De wijze waarop ds gis van vrijwilligheid zal kunnen, ge- lijke moeilijkheden, waarin1 een aanta1 derwijs. Daarnaast zullen U wetsvoorschok is opgevangen getuigt echter schieden. Op korte termijn zal zij naar Nederlanders in Indonesië verkeren stellen tot wijziging der regelingen
van de economische weerstandskracht,
worden maatregelen voorbereid, welk''
waarover ons volk thans weer be- aanleiding van door de Sociaal-Eco- tot een meer gecoördineerd .beleid voor school- en collegegelden en voor
schikt.
het toekennen van studiebeurzen benomische Raad uitgebrachte adviezen kunnen lelden.
de
instelling van een aantal bedrijfsDe in 1951 aangenomen vervoerswet- reiken. terwijl een ontwerp tot wijziDe wijziging ten goede, die reeds
ten. die het mogelijk maken krachti- ging van de nijverheidsonderwijswet
eerder in het buitenlands betalings- lichamen bevorderen.
verkeer was opgetreden, zette zich
Het vraagstuk van de bezitsvorming ger dan tot dusver" een goede vervoers- in voorbereiding is. Ook overigens zal
voort.
is in studie, in samenwerking met de voorziening na te streven, zullen spoe- grote aandacht vereist zijn voor de
dig tot esni begin, van uitvoering koDe goud- en deviezenreserve nam ge- Commissie Bezitsspreiding.
eestelijke en • lichamelijke vorming
stadig toe. Dientengevolge was het moHet streven der Regering blijft ge- men.
van de jeugd in en buiten schoolvergelijk
enkele verzachtende maatrege- richt op het scheppen van zodanige
1
De
organisatie
Bescherming
Burgerllsn ten aanzien van het deviezenbeleid economische voorwaarden, dat de land- bevolking zal in de loop van het aan- band. Daarnaast hoopt de Regering
te treffen. De Regering gaat na of bouw en de visserij in staat worden staande 2Sttingsjaar haar ïvoltooiing door- een krachtige steun aan de weverdere verruiming mogelijk is. Fro- gesteld de grootst mogelijke 'bijdrage naderen,
dank zij de 'gebleken tenschap en door de bevordering en
ductie en werkgelegenheid liggen op aan .de nationale welvaart te leveren. bereidheidmede
van velen zich vrijwillig spreiding „van de, kunst ibij te dr-a gen
een hoog niveau. ',Pe hulp, die ons Hiertoe bevordert zij krachtig het hiervoor- 'beschikbaar
te stellen.
land-in "me-jgren'H5i'9*'tot'eir-mei-1352- landboiiwonderwtis/'öe "voorlichting" en
tot de versteviging van de geestelijke
van de Verenigde Staten van Amerika het onderzoek.
De
Regering
is
voornemens
ont- waarden van ons volk.
ontving en die tot het economisch herWas in de jaren na de laatste we- werp-Politiewet aanhangig teeen
maken
stel in zo belangrijke mate heeft bij- reldoorlog de markt voor producten
het komende jaar wacht U een
geöragen, feon wonden beëindigd.
van de landbouw en de visserij gunZij zal binnenkort haar standpunt In
veelomvattende arbeid, met grote verHet behoud van het verkregen even- stig; thans moet met een dalende ten- bepalen ten aanzien van de Friese t
wicht en'-de voortzetting van de nor- id'ans rekening worden gehouden. Het in het rechtsverkeer.
antwoordelijkheid voor de te nemen
male groei der economische bedrijvig- streven naar verlaging van kqstpnjMoge de wetenschap bij
heid eisen bij voortduring aandacht. zen en het voeren van een actief afOp het gebied der justitie zal, zo- beslissingen.
De sterke toeneming van onze bevol- zettoeleid vormen dan ook nog meei wel bij de wetgeving als daarbuiten te dragen aan voor de toekomst van.
king maakt het nodig de totstand- dan tevoren een belangrijk onderdeel het beleid gericht blijven op vernieu- ons volk belangrijke besluiten U ia
koming van nieuwe en de uitbreiding van de landbouwpolitiek.
wlng 'en op aanpassing aan de maat- Uw werk stimuleren.
van toestaande welvaartsbronnen met
Maatregelen tot verbetering van de schappelijke .behoeften.
Dat God U wijsheid en sterkte mokracht te blijven bevorderen. De aan- toestand in de zeevisserij zijn' in voorMede als gevolg van de uitgaven ge sch'anken om Uw taak te verrichhangige voorstellen in zake verlaging bereiding.
voo/r het Rijk, voortvloeiend uit de ten als goede vertegenwoordigers des
van de belastingdruk op het bedrijfsTer voorziening in het nog steeds stormramp, sluit de begroting 1954 met volks! Met deze bede verklaar ik de
leven zullen daartoe kunnen bijdragen.
nijpende
gebrek
aan
woningen
bevoreen aanzienlijk tekort. Het beeld van
Onmisbare voorwaarde voor een blijzitting van de Staten-Generaal voor
geopend.
15 September 1953.

TROONREDE
uitgesproken door ELM. Koningin Juliana
heden 15 September te 13.15 uur

LEDEN DER STATEN-GENERAAL,
ET gespannen aandacht volgen
wij allen de ontwikkeling van de
internationale toestand, die ook
voor ons volk van zo grote betekenis
is.
Nog valt niet te zegge» of de wijzigingen, die zich in het afgelopen jaar
hebben voorgedaan, zullen leiden tot
een werkelijke ontspanning.
Op Korea is intussen, na moeizame
onderhandelingen, een wapenstilstand
bereikt, waardoor althans de mogelijkheid tot herstel van de vrede voor het
zwaargeteisterde Koreaanse volk is
geopend. Met diepe dankbaarheid herdenk- ifc onze dappere vrijwilligers -uit
Nederland en Suriname, waarvan zovelen zijn gevallen in deze strijd voor
de collectieve veiligheid.
Het beleid der Regering richt zich
onverminderd op een voortzetting der
internationale samenwerking, zowel in
de Verenigde Naties als in Atlantisch
en Europees verband.
Binnen het kader van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie gaat de
opbouw der defensie regelmatig voort.
< Economische integratie ziet de Regering als een van de voornaamste
doelstellingen bij de vorming ener Europese Gemeenschap. Desbetreffende
-.voorstellen „harerzijds zullen) met an-dere,, belangriike „.vraagstukken. _welke
r .$ani de Vorming' van een'dergelijke gemeenschap'verbonden zij n,-onderwerp
^uitmaken van het op gang zijnd overleg tussen de Regeringen, waarvoor
de arbeid der Assemblee ad hoc een
waardevolle bijdrage heeft geleverd.
In West-Europa is nauwe samenwering noodzakelijk, ook met landen
die niet deelnemen aan de integratiepogingen. De Organisatie voor Europese Economische Samtenwerking en
•andere intergouvernementele organisaties benevens de Raad van Europa
'blijven dan1 ook van groot belang.
Overleg tussen de Regeringen der
Benelux-landen heeft geleid tot overeenstemming- omtrent tijdelijke maatregelen ter vermindering van gerezen
moeilijkheden. Nauwere coördinatie
van het interne en externe economisch
beleid! zal daarop moeten volgie».
Totstandkoming van de voorgestelde
interparlementaire adviesraad zal een
•wezenlijke stimulans kunnen zijn voor
de groei der Benelux-gedachte in de
drie landen.
Wetsontwerpen, betrekking hebbenRondvraag
de op de beoogde regelingen, zullen TT
spoedig bereiken.
Het Regeringsbeleid blijft gericht op Nu maar es een keertje met de deur
Hr Eekhout te Haarlem: Nee heus,
het onderhouden van 1goede betrekkin- in huis hoor! Iedereen zit opgescheept u moet nou berusten in de toestand,
gen met Indonesië «n het zoveel mo- met een vat vol ervaringen van het Dat u eens een buibeling hebt gemaakt
geUjk verbeteren dier betrekkingen.
afgelopen seizoen en daarover heb ik over een hoop stenen m' de Engeltalriike brieven' en telefoontjes ont- bertsstraat, geeft u nog niet het recht
De Regering- heeft aan de Landsre- vangen De meest frappante moeilijk- zo van leer te trekken. De rotonde en
geringen van Suriname en de Neder - heden zal ik hier behandelen Enkele hotel Bouwes doen 't maar wat goed.
landse Antillen voorstellen gedaan om brieven moest ik helaas ongeopend En
wat geeft dat nou, dat U van
te komen tot hervatting van het over- naast mij neer leggen, omdat de in- de Kerkstraat uit, de ,zee niet ziet?
leg over de nieuwe rechtsorde in het houd
mij
niet
beviel.
Maar
in
't
algeAls
ik
in
de Rozenobelstraat
sta, zie
AUCi* wt_vJ.»-J.. ^VA«.«*J. .LX*
w t* e w
„ - j . __„.„
Koninkrijk. Er is grond voor de ver- J.1UU-U. lllij
'
werd er waardig gecorrespon- ik de watertoren niet eens
waohting, dat de besprekingen spoedi? meen
deerd. En dat stemt tot blijdschap.
kunnen aanvangen.
Hr
T.
Z„
te
Zandvoort:
Een
brand(O 'ja
liever geen telefoontjes
Maatregelen in het belang van d meer
"over verloren geraakte gebruiks- gat in uw matras is buitengewoon vereconomische geestelijke en sociale ver voorwerpen! Trouwens mijn nummer velend. Zo iets kan echter voorkomen,
heffing van de 'bevolking van Nieuw- is om deze reden geschrapt).
G-uinea zullen geleidelijk .en in onderDaar gaan we:
ling verband worden getroffen. Een
•belangrijke taak is weggelegd vooi
Zending en Missie. Aan de inoseliil:Hr R. St. te Zandvoort: TJ kunt twee
Jieden voor een toekomstige politieke
doen. 1. Ds politie in de arm
ontwikkeling zal de Regering brj voort- dingen
nemen'. 2. De uolitie er .buiten laten.
during aandacht schenken.
gevallen bent u uw fcrouwDe reeds op verschillend gebied aan- In beide
kwijt. Nee, nee.... u mag niet
gevangen exploratie-werkzaatnheden servies
eens
het
schemer
lampje, dat zij achter 'bevordering van de economische
houden. Dit lampje zodanig
openlegging van het land zullsn' voort- terlieten,
bewerken dat 't in het huis van uw
gang hebben. In het bijzonder is de gewezen
gasten kortsluiting verooraandacht gericht op verbetering en zaakt, wijst
rancuneuze insteluitbreiding van de landbouw voor ling. En datopiseen
laakbaar. U is zeker
eigen voorziening, naast winning van een 'üer gelukkigen,
die in de laatste
exportproducten. De Regering zal gemeenteraadsvergadering
nog een
waar zulks in het belang is van het plaatsje op de tribune kregen
land, particulier initiatief aanmoedigen en. steunen.
Hr W. v. d. K. te A'dam: TJ zegt dat
uw vrouw nog niet is thuisgekomen.
Voor ons land' zal 1953 in de herin- Tja,— 't is mij bekend dat er vrounering voortleven als het jaar van de wen zijn, die niet genoeg van Zandwatersnood, die zoveel leed bracht en voort kunnen krijgen. Hoe is haar
zoveel schade aanrichtte. Onafschei- roepnaampje? Dan zal ik m'n 'best
Schilderijtje voor het museum.
delijk zal daarmede echter verbonden eens doen.
blijven de heugenis aan het ontroenend medeleven in binnen- en fouitenMevr. B. de M.-H. te Zandvoort: U als ui uw gasten toestaat in uw huis
land, aan de warme spontaneïteit moet tactisch te werk gaan. Een aan- te roken. U weet toch dat de badgaswaarmede hulp werd geboden en aan klacht helpt niets. U kunt niet eens ten — als zij zich vervelen — roken?
de 'betoonde offervaardigheid.
Het Rampenfonds en het 'Rode schijnlijk bent uSveel geld kwijt voor
Mevr. C. v. d. K. te Driebergen: De
Kruis hebben veel gedaan om de ge- u beseft dat de Justitie machteloos millioenennota is mij te gecomplitroffenen tegemoet te komen.
staat Nee zo eenvoudig zijn die din- ceerd.
Dit onderwerp valt ook buiten
De Regering vertrouwt, dat het gen niet
het bestek van deze rubriek. Wendt
wetsontwerp in zake de schaderegeling
u zich maar es tot de redactie van het
spoedig in behandeling zal komen.
Mej. S. Tr. te Lochem: Natuurlijk Vrije Volk. Die weet van de hoed en
Hoe komt u daar nou bij? Een de rand. Dat u schelpjes van ons
. -In de worsteling om een snel hersbel niet!
tientje terug, voor iedere regendag? strand mee naar huis neemt en dit
van de geteisterde waterkeringen en Ja zeker, we zijn filantropen. Nou ieder jaar
doet, behoeft u niet te bezwaren1. Wij hebben er genoeg, hoor.
een spoedige drooglegging van de over- goed?

M

Hr D. N. te Zandvoort: U moet ter
zake blijven. Overigens legt u ten onrechte verband tussen wethouders en
badgasten. De Raad biest wethouders
en wij kiezen onze badgasten aelf. Dat
is geen klein verschil, mijn waarde
En dan nog dit: Liever een voortreffelijk strandpachter dan een slechte
wethouder. En u?
» . -c- * •»• *„i,
TT v, • f ,*
Hr A. Y. te Zutphen: Uw brief is
wat verward. Achtereenvolgens behandelt u de hoogbouw, een vechtpartij in
een melksalon, de flatgebouwen, het
Strandschap en de U.N.O. Laat ik u
zeggen, dat een symbolisch gesloten
kring
in geen^a
_ enkel
opzichte f o lijkt
op
Aa-n -r.trf>»nr»
*y>* ,airron
a-ff
nr»_
een
python, die
z'n
eigen staart
opeet. Onze burgemeester heeft iets anders bedoeld. En dat weet u best.
Mr de B. te Wolvega: Een volkomen
misvatting. Uit niets blijkt dat er een
wethouder voor de badgasten zal worden benoemd. De burgemeester heef
de portefeuille van Sociale Zaken.
Mej. G. L. te Mook: Die lange, slome jongen, met bruin week-end shir'
en touwsnor. is een bekende figuui
van het Zandvoorts nachtleven. Houd
je hoofdje maar koel, Guurtje. Niets
jou!
Hr M. A. te Zandvoort: Een uitstekend idee. Alle voorwerpen, die na hè
seizoen in Zandvoort achterblijven
worden verbeurd verklaard en in een
museum ondergebracht. Bij nader inzien zal ik trachten de piano van de
buren er ook heen te krijgen.
Mevr. K. S. te Diemen: U mag geen
schilderijtjes meenemen, mevrouwtje
't Pleit voor u dat u er geen vrede
mee- had. Ook u spreekt van eerr sym
bolisch gesloten kring. Aardig gevonden. Maar dit lijstje is rond, omda
de lijstenmaker hier geen recht hou
bij heeft aangewend. Of het Generaa
de Gaulle voorstelt, of een actie-mo
ment van een zandbouwwedstrijd, kar
ik ook niet zien.
Hr E. V. te Laren: Onze heer Hu
genholtz gaat zeker niet naar Peru
Voor dat hij terug zou zijn, was hè
hele circuit versleten. En dat mag niet
Uw tweede vraagje: Integer betekent
Tegen beter weten in, betrouwbaar,
En dit moet voor vandaag maar wee
jenoeg zijn. Het seizoen is nu deflni
lief gesloten. Vindt U dat ook niet '
beste?
BARTJE.

Kunstavonden
't Helm (secr. Dr Gerkestraat 93 zw.),
dat voornemiens is dit seizoen een serie van 8 kunstavonden te organiseren en daarvoor abonnementen voor
8. 6 en 4 avonden uitgeeft, maakt
eventuele gegadigden eroo attent dat
men bij het nemen van een abonnement van 6 of 4 voorstellingen, volkomen vrij is om te bepalen welke uitvoeringen dit zullen zijn. Dit hoef t van
te voren ook niet te worden opgegeven. Er schijnt bij sommigen op dit
punt n.l. enig misverstand te heersen.

Plantenverzorgingswedstrijd
De uitslagen van de plantenverzorgingswedsferijd van Touring Zandvoorfc
luidt als volgt:
Fuchsia.'s:
1. Martin Hollenberg; 2. Rinus Kok;
3. Dorie Keuning; 4. Irma Vermeulen;
5. Henk v. d. Meulen.
Begonia's:
1. Corry Hollenberg; 2. Nelly Kerkman; 3. Robby Akkers; 4. Rudy Keuning; 5. Gijsbertus Gerritsen.
Coleus:
1. Kees Aay; 2. Arie Schuiten; 3.
Irene Scakey; 4. Prank Hartogenis;
5. Gerard de Ruijter.
Bladbegoiiia:
1. Hannie v. d. Mije; 2. (naam onbekend); 3. Prits Rutgers; 4. Gerda
Keuning; 5. Elly v. d. Steen.

Zandvooxtse Courant
Steeds actueel!
Abonneert U nu!

GEMENGDE
KLAVERJASCLUB
OPGERICHT

cte

Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf

bij Café KOPER, Kerkplein.
Nog enige leden gevraagd.
METSJE gevr. van 9-5 uur.,
Voorlopige speelavond
ƒ 15,— p,w. Zaterdagsmid'd.
's Maandags.
en Zondags vrij. Aanmelden
VOETBALVERENIGING
Woensdagavond, Bre tierode„ZANDVOORTMEEUWEN"
straat 71,
FLINKE WERKSTER gevr.
Zandvoortmeeuwen l wint WERKSTER gevr. voor l voor de ochtenduren. Café
eerste compctitiewedstrijd. halve dag, Donderdag of VAN HOORN, Zeestraat 29.
Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- Vrijdag. Langelaan 8, B'veW.
weix zette d& competitie goed in. De
TELEFONISTE,
uitwedstrijd tegen V.I.O.S. te Den ERVAREN
23 j., zag zich gaarne
Haag werd met 3-1 gewonnen. Het ge- leeftijd
in Zandvoort geplaatst.
hele elftal heeft hard voor dit succes Br.
no. 7202 tour. Zandv. Crt.
gewerkt en het vertoonde spel was ook
zeer behoorlijk. V.I.O.S. doelpuntte in Te koop aangel). een WOONHet buizennet zal gedurende pl.m. 14 dagen, des
de eerste helft het eerst, waarna spoe- HUIS, dicht bij zee. Koopavonds na 7 uur en desi nachts worden gespoeld.
dig de gelijkmaker volgde. Nog vóór
ƒ 6500,—, vrij op naam.
de rust veroverde Zandvoortmeeuwen som
Het is in deze periode niet geheel te voorkomen,
Br.
no.
7201
bur.
Zandv.
Crt.
met 2-1 de leiding. In de tweede helft
dat ook overdag enig
wist de Zandvoortse achterhoede goed
het hoofd te biedien aan de pogingen
van de Hagenaars om gelijk te maken.
Tien minuten vóór het einde werd
door Zandvoortmeeuwen de zege veiligHAARLEM
gesteld door het scoren van het derde
doelpunt. Deze overwinning kan ver(d.i. ijzer-houdend water), zal worden getapt.
Zaterdag- 19 en
diend genoemd worden en zal zeker Zondag 20 Sept. 8 uur
het nodige zelfvertrouwen van de
Toneelgroep „Theater"
ploeg- versterken.
Zandvoovtmeeuwen 2 speelde asn
DE PICNIC
Dat kunt ook U zeg"
vlotte eerste helft tegen het bezoegen na een advers
kende H.P.C. 2. Het spel werd goed
goed. over de vleugels geleidi waardoor Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (altentie in de
verschillende mooie kansen qntston- les inbegr.). Voorverkoop
ZANDVOORTSE
den. Slechts éénmaal werd er 'in deze vanaf Donderdag van 10
COURANT
periode door het 2e gedoelpunt. Ook tot 3 uur. Telefonisch na
H.F.C. maakte één doelpunt, zodat de
12 uur. Coupons geldig.
Uw advertentie im*
rust met gelijke stand inging. In de
mers bereikt alle
tweede helft zakte Zandvoortm. sterk
groepen van Zand"
af en H.F.C. kreeg een overwicht en
voorts bevolking !!!!
drukte dit in drie doelpunten uit, zonder dat Zandvoortm. hiertegenover
iets kon stellen.
Doordat vele spelers -wegens vacanWinterseizoen 1953/54
Alle 8 avonden £8,-:
tie niet beschikbaar waren, moesten
6 voorst, (naar keuze) 56,75;
de lagere elftallen op deze eerste com4 voorst, (naar keuze) f5,--;
petitiedag een veer laten. Zo verloor
jeugdabonnement f 3,50
het derde elftal van D.S.B. om de O.
't Helm: Dr Gerkestraat 93zw.
l™™ ^Wi
H.C. beker. Ook het 4e elftal moest in
de uitwedstrijd tegen V.S.V. 6 met een Gr. 'Houtstr. 164, Haarlem
nederlaag genoegen nemen. Een goede
prestatie leverde het 5e elftal" tegen Gelieve geen geld en/of goederen af
T.Y.B.B. 5 om na een inderdaad goed
geven aan M. M. Dankeiman-Keur,
gespeelde wedstrijd met flink verschil te
54, daar door mij
Chr. Kleuterschool „Prinses Marijke"
te "winnen. Bij het 6e elftal lieten 2 Oosterparkstraat
spelers verstek gaan waardoor aan een niets wordt vergoed.
J. L. M. DANKELMAN.
nederlaag nist was te ontkomen.
officieel heropend
Oosterparkstraat 41 a.
Het junioren a elftal bleek sterker
te sijn dan V.S.V. b. Met groot verschil Zandvoort, 12 September 1953. .
werd deze ontmoeting gewonnen.
Feestelijk wapperde Zaterdagmiddag onderbroken werkzaam zijn geweest.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal doelde nationale driekleur van de Juliana- Door de beëindiging van de samenpuntte in de uitwedstrijd tegen N.D.S.
werking met het Wühelminaschoolen de Prinses Marijkeschiool.
M. te Amsterdam vier maal. maar liet veldmeerderheid, wsrd met 1-0 van school
In een van de lokalen van eerstge- bestuur, is een geheel nieuwe fase
zes doelpunten tegen 2dch maken Kameleon verloren. De laatste wed- noemd gebouw -waren verschillende voor de gerestaureerde kleuterschool
waardoor deze eerste competitiewed- strijd tegen Pit leverde e'eti 3-1 over- genodigden büetsni gekomen 'om de of- ingetreden. .,Het is te hopen dat deze
strijd verloren .ging. Uit een ander winning OD. Het ging nu veel beter. ficiële heropening bij te wonen van school nog ^dienstbaar kan zijn tot heil
vaatje tapte het 2e Zaterdagmiddag- Het spel werd opengegooid. Dit resul- ds in de laatste weken grondig ge- van de Zandvoortse schooljeugd' en
elftal dat uit tegen V.E.W. 2 op de tserde dan ook in een strafcorner, restaureerde kleuterschool „Prinses bovenal ter eer van des Heren naam".
volle winst beslag wist te leggen, zij welke door E. Schmidt werd benut. Marijke".
Het woord werd verder gevoerd door
het slechts met klein verschil.
Vijf minuten hierna was de stand
Mr A. P. Bulthuis, voorzitter van de het Hoofd, van de Julianaschool, de
De vier adspirant-elftallen begon- reeds elijk 1-1.
heer
Kiewiet, die zijn beste wensen
Julianaschool, opende deze foijeennen de competitie zeer verdienstelijk:
Na de rust voerde H. Noorda, wedermet gebed en las enkele schrift- uitsprak voor het personeel van de
twee- wedstrijden werden gewonnen, om uit een strafoorner. de stand op k'Oinst
gedeelten voor uit het 'Marcus-Evan- gerestaureerde school toij hun moeilijk
één gelijk gespeeld en één verloren.
tot 2-1, waarna E. Schmidt het derde gelie.
doch dankbaar werk en Wethouder A.
doelpunt
scoorde.
In zijn welkomstwoord begroette hij Kerkman die zijn gelukwensen aanUitslagen van j.l. Zondag:
Volgende week neemt de competitie o.m. h«t voltallige College van B. en bood.
V.I.O.S.-Zandvoortmeeuwen l „ 1-3 weer een aanvang. Wanneer we onder- W. en gemeentesecretaris W. M. B.
Spr. had respect voor de wijze
Zandvoortmeeuwen 2-H.P.C. 2 1-4 staande indeling bekijken, dan. zien we Bosman.
waarop het schoolbestuur de moeilrjkD.S.B. 1-Zandvoortmeeuwen 3 4-2 dat Zandvoort een moeilijk seizoen teheden
die aan de! verbouwing vooraf
Dank bracht hij aan het gemeenteV.S.V. 6-Zandvoortmeeuwen 4 6-4 gemoet gaat, evenals Ijsvogels en H. bestuur voor de loyale medewerking gingen had weten' te overwinnen. Hij
het nip- en verder aan allen die samien* met de verzekerde dat dé school in de toeZandvoortm. 5-T.Y.BJB. 5
8-1 B.S.,. die beiden vorig jaar op
1
Zandvoortm. &-B.C.H. 8
0-3 pertje de dans ontsprongen . B.M.H.C. aannemers, de fa. Koning, de restau- komst op de medewerking vain het geV.S.V. b-Zandv.m. jun. a
2-9 en Amsterdam zullen elkaar wsl niet ratie tot stand brachten, de firma's meentebestuur kan rekenen.
veel in sterkte ontlopen.
S. Veenstra, Notterman en Peperzeel,
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag-:
die resp. het schilderwerk, de electriDe aanwezigen;. •werd_en na het beDe indeling voor de Promotie-klasse sch'8en verwarrningsinstallatie ver- eindigen van de ^officiële bewoordinN.D.S.M.-Zandvoortm. l
6-4 luidt:
Erkentelijkheid is ook ver- gen Uitgenodigd om h-et nieuwe inV.E.W. 2-Zandvoortm. 2
3-4
Hilversum II, Amsterdam eorgden.
schuldigd aan degenen die in stilte •berieur in ogenschouw te nemen. Het
Zandv.m. adsp. a-Halfweg a
7-0 III.IJsvogels.
Gooi
H,
Zandvoort,
S.C.H.C.
II,
hun
boewijding
aan de verbouwings- schijnt ons toe, zoals wij onlangs
Zan'dv.m. adsp. b-V.V.H, a
1-1
arbeid hebben gegeven.
reeds opmerkten,, dat 'de euvelen van
V.E.W. a-Zandvjn. adsp. c
0-1 HJB.s., B.M.H.C. III.
Spr. releveerde de geschiedenis en htet verleden in dit zonnige „Huis der
B.C.H. 1-Zan'dv.m. adsp. d
6-5 Het programma voor a.s. Zondag
de totstandkoming van de Chr. scho- jeugd" volledig zijn verdwenen.
luïflt:
De eerste competitiedag leverde voor
len in Zandvoort en memoreerdte de
Met de inderdaad grondige restau2 uur oprichting van de Julianaschool in ratie is een smaakvol, aantrekkelijk
de elftallen, van Zandvoortmeeuwen Heren: Z.H.C. I-S.C.H.C. II
Adelborsten-Z.H.C.
II
een totale oogst op van 13 punten uit
1919, gevolgd door de stichting van esn geheel geschapen, waarvan de 40
Rijswijk III-Z.H.C. IH
13 wedstrijden.
kleuterschool in. 1923, die met uitzon- kleuters die de school momenteel 'beDames: Z.H C. I-IJsvogels
Huur dering van de laatste oorlogsjaren on- zoeken, ongetwijfeld profiteren zullen.
Eechtrop II-Z.H.C. II
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
DUIVENSPORT
Hand'bai
O.S.S. 1-Amersfoorfc l
12-2
Postduivenvereniging „Pleines" hield
tal afgelegde passagiers/km door de
In haar nieuwe omgeving (districts- op Zondag 13 Sept. een wedvlueht van Ledenvergadering N.P.B.
lucht nog geen derde deel van hetgeen
klasse) hebben de heren in hun eerste Vilvoorde, afstand 161 km. De eerste Hedenavond houd_t de Zandvoortse de Pullman1 treinen alleen in de eerste
competitiewedstrijd met hun tegen- vogel arriveerde 9.48 "uur, de laatste Kring „Godsdienstig Leven" (afdeling klasse vervoerden, werd in de jaren
om 10.12 urn*.
standers korte metten gemaakt.
de Nederlandse Protestantenbond) '51 en '52 met 20% overtroffen door de
J. Koning l, 3. 11; 'P. Peters 2; A. van
Daar de aangewezen scheidsrechter
burgerluchtvaart.
haar eerste ledenvergadering.
ontbrak, werd een half uur te laat be- Paap 4, 5, 6, 8, 14, 16; K. Kramer 7,
In 1937 bedroeg het totale aantal
gonnen met een „invaller" die zich 18. 20; C. Visser S, 10, 17; G. Driehuigevlogen km 266 millioen, 1952 toonde
zen 12. 19; C. K. Draijer 13, 15.
tussen het publiek bevond.
Bazar
een getal van 1680 millioen km. Het
De overwinning is geen ogenblik in
totaal aantal vervoerde nassagiers in
Ds bazar van de Ned. Protestanten- 1937 bedroeg 2,5 millioen, in 1952 45
gevaar geweest, hoewel doelverdediger K.J.C. „NOORD"
bond is thans definitief vastgesteld op millioen.
v. Duijn door zijn prachtige werk vele
Donderdag j.l. speelde deze vereniging 29 en 30 Sepbemtoer, alsmede l Octo'goedopgezette aanvallen van de tegen- zijn
'Wat
betreft <3e vooruitgang^ in het
twe&de ronde voor de maandcom- toer a.s.
partij onschadelijk maakte.
vrachtvervoer; in 1937 nog geen milpetitie.
Na
een
spannende
strijd
om
Met de rust had O.S.S. reeds een
lioen ton/km in 1952 925 millioen ton/
hoo_gsbe plaatsen- werdierü die ten5-1 voorsprong 'behaald die geleidelijk de
km. In dat jaar werd 5 maal zoveel
slotte ingenomen door: 1. Cbrn. Ko- Groei van de burgerluchttot 12-2 werd opgevoerd.
vracht vervoerd dan in 1946 het geval
per; 2. KI. Zwemmer; 3. Alb. Zwemwas toij de luchfcvaartmaatschappijtörj
vaart
mer; 4. G. A. Koper.
in IATA verband.
ZANDV. HOCKEY CLUB „Z.H.C."
Dat de burgerluchtvaart over de gehe- D r u k t e
H.E.S. wint P. Meeth Sr. beker
le wereld in populariteit sterk stijgt,
Moest het door Zandvoort georgani- Daling van de werkloosheid bewijzen de cijfers over het jaar 1952 Over de eerste zeven maanden van
die kortgeleden door de ICAO werden 1953 is het passagiersvervoer bij de
seerde veteranen-tournooi om de P. in Augustus
gepubliceerd.
Meeth Sr. beker vorig jaar wegens de
K.L.M. met 15% toegenomen in verDe regelmatige luchtlijnien> produ- gelijking met 1952. In deze maanden
slechte weersomstandigheden worden Het direct beschikbaar aanbod van
afgelast, Zondag j.l. werd dit tournooi mannelijke arbeidskrachten daalde in ceerden gedurende het afgelopen jaar vervoerde de K.li.M. n.l. 331.500 passadan voor de eerste keer gehouden.
Augustus met 1764, hetgeen blijkt uit 39.500 millioen ton/km en vervoerden giers tegen 288.000 In dezelfde periode
De deelnemende elftallen waren: 't de daling van het 'aantal werklozen 15% meer passagiers dan in 1951. Het van 1952.
Gooi, H.B.S. Strawberries en Zand- van 54.670 tot 53.321 en de daling van totale in 1952 vervoerde aantal passaDe drukte. in de luchtvaart neemt
voort.
het aantal DUW-arbeiders van 10.890 giers was zo groot, dat op een traject zienderogen toe. Op 28 Juli j.l. werden
Om twaalf uur werd een aanvang tot 10.475. Hiermede is ongeveer het van Montreal naar West Europa bijv. op de Amsterdamse luchthaven Schip7.000.000, zouden zijn vervoerd, hetgeen hol 2307 passagiers afgehandeld, het
gemaakt met de wedstrijden Zand- peil van Augustus 1951 bereikt.
voort-Strawberries en 't Gooi-H.B.S.
Over het algemeen nam de werkge- het inwonertal van loonden of New hoogste aantal tot dan toe. Sindsdien
York
overtreft.
Zandvoort won haar eerste wedstrijd legenheid toe; niettemin vertoonde
is dit record weer tweemaal gebroken
In de U.S.A., waar in 1946 het aan- met 2876 passagiers op 29 en 2399 op
met 3-2 en H.B.S. met 1-0. Hierna het direct beschikbaar aanbod hier en
volgd'en' de wedstrijden Zandvoort-H. daar een kleine stijging, voornamelijk
30 Augustus. Het ziet er naar uit, dat
B.S. 1-2 en 't Gooi-Strawberries 0-2. als gevolg van de inschrijving van
deze records binnenkort weer overDoor een 1-1 gelijk spel tegen 't oud-leerlingen der scholen.
troffen zullieni worden.
Gooi en een 1-0 overwinning van H.B.
Het beschikbaar aanbod van persoOok op London Airport wordt het
S. op Strawberries werd H.B.S. onge- nen beneden 19 jaar steeg va.ii 4128 tot
dagelijks drukker. In Augustus verslaigen winnaar van dit geslaagde 4976. Als gevolg hiervan steeg o.a. het
vperde
de K.L.M. b^jna 6500 passagiers
telefoonnummers uit Londen,
tournooi. De voorzitter, J. A. B. van beschikbaar aanbod van metaalarbeihet hoogste tot op heden
Pagée. reikte na afloop in Bodega Pe- ders van 6698 tot 6938 en van kantoor'behaalde
aantal. Dit betekent, dat de
en adressen
trovitch .de beker uit aan de aanvoer - personeel van 5521 tot 5650. Het aanK.L.M. in Augustus elke dag niet vijf
der van H.B.S.
volbezette Convairs uit Londen is vertal 'beschikbare landarbeiders steeg van 2000 Brandmelding
Hfrfc eerste dameselftal speelde een 5195 tot 5220: Het aantal beschikbare 2403 Commandant Brandweer
trokken.
vriendschappelijke wedstrijd begen bouwvakarbeiders daalde van 7254 tot 3043, 3044 Politie
Ook het vervoer van Amsterdam
Ever Swift. Ondanks het gemis van 6805 «n losse arbeiders van 11.681 tot
naar
New York neemt toe. Zondag 30
Politie (alleen v. noodgevallen)
J. v. Meurs en A. Berends werd een 11.315. Het aantal openstaande aan- 2100
Augustus büv. vei-fcrokken vijf grote
2345
Gem.
Secretarie
verdienstelijk gelijk spel behaald (2-2). vragen voor mannelijk personeel steeg
viermotorige vliegtuigen met passaHet eerste herenelftal nam deel aan van 28.672 tot 29.488. hetgeen op ver- 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la giers en vracht naar New York. Onhet Hamer tournooi, georganiseerd ruiming der werkgelegenheid wijst.
der deze vliegtuigen bevindt zich de
2262 Informatiebureau Vreemdelindoor Hurley. De opstelling was voor
nieuwe Superconstellation met 80 zitOnderstaand overzicht geeft een
genverkeer.
Kiosk
Raadhuisplein
dit tournooi enigszins gewijzigd. J. beeld van de spreiding der werkloos- 2887 Stoomwassery „Hollandia",
plaatsen. sinds enkele weken voert de
Meijer en P. Rinkel waren' vervangen heid over de provincies.
K.L.M. 21 rebourditensten met passafqnstrqkerO, J. H. G. Weenink, giers en vracht tussen Nederland en
door Jos van Meurs en C. Slop. Deze
De relatieve, werkloosheid was eind
Pakveldstraat 30 a
twee spelers bleken indeidaad een ver- Augustus het hoogst in Noord-Holland
de U.S.A. uit.
sterking te zijn voor de voorhoede.
Zandvoortse Courant, Gertenmet 22 werklozen per 1000 mannelijke 2135
Alhoewel het samenspel in de voor- beroepsbeoefenaren.
bachs Drukkery, Achterweg l
BRD3GEN
hoede ook nu nog te kort werd gehouHet aantal als werkloos geregistreer- 2424 Autobedrijven „Rinko"
den, ging het beter dan tegen B.M.H. de vrouwen steeg d*oor de inschrijving
Op Woensdag 30 iSeptember vangt de
Oranjestraat
en
Stationsplein
C. een week geleden.
van meisjes, die de scholen verlieten,
wintercompetitie van1 de Zandvoortse
De eerste wedstriid tegen Hurley van 6404 tot 6999. De vraag naar vrou- 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
Bridgeclub
weer aan. Vooraf zal nog
werd een 0-0 gelijk spel.
„De Opbouw". Tollensstraat 47. een Jaarvergadering
weliik personeel steeg van 21.341 tot
.worden vastgeDe tweede wedstrijd, ondanks een 21.868.
2254 Wqnhandel Lefferts, Zeestr. 44 steld.
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SPOELEN
BUIZENNET
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BRUIN WATER

Dit water is niet scha
delijk voor de gezond
heid.

'n Goed
horloge ?
Neemt 'n abonnement,.,, Tl
Heekman

Belangrijke
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VACANTDE-YDYLLE
We hadden een zomerhuisje gehuurd.
Wel een gewaagde onderneming in deze onzomerse zomer, maar een mens
wil nou eenmaal wel «ens wat anders
dan anders.
,
Nou moet het me van 't hart: 't was
een popperig huisje met een bemost
strodak, midden in het feps. Een pieterig keukentje, een kamertje met een
opklapbed en een grote haard, met
(zo stond het op de inventarislijst) ölle mica'glazen heel.
Een huisje om regelrecht uit een
of ander sprookje te stappen. Het
droeg dan ook de feeërieke naam van
„Droomkonlnkje". dus wat dat „aanbelangt", was alles dik voor mekaar.
Die haard had eigenlijk de doorslag
gegeven. Door de huisbaas warm aanbevolen als splinternieuw en prima
brandend gaf hij ons een gevoel van
zekerheid in onze zomeiraeantie, omdat je 'bij ons tegenwoordig klimaat
wel ernstig in overweging moet nemen, of je misschien je schaatsen en
oorwarmiertjes niet beter in je koffer
kunt stoppen, dan je zwembroek.
Maar met die goed brandende haard
in 'de achterhoede voelden we ons
safe, ons feon niets gebeuren.
Twee dagen ginig het -goed, de zon
*scheen stralend, aan een strak-blauwe hemel en verdreef de vochtige etmosfeer die altijd onder bomen min
of meer voelbaar is.
Maar de derde dag was het mis met
het weer.
Net als toti iemand met elera bedterven maag; dacht je telkens als het zonnetje even waterig doorbrak, dat jede
laatste aanval gehad had, maar steeds
weer bleek die hoop ijdel.
En toen moest die ftfne haard uitkomst brengen. Volgens de regelen d«r
kunst werd hij aangelegd, zakjes kolen waren van te voren ingeslagen.
In een mum van tijd! hing door onze
hele stulp een dikke, ondoordringbare,
blauwe walm. Bani rookgordijn waarop
een oorlogvoerende natie met recht
trots kon zijn.
De rook kwam overal vandaan,
kierde tussen de deurtjes door aan^de
voorkant, zowel als- vanachter de
haardplaat vandaan, gulpte in "dikke
kronkels uit het popperige schoorsteentje op het dak en bleef loom hangen tussen de omringende bomen, zodat d» eenzame wandelaar, een ernstige 'binnenbrand vermoedend, aanklopbe om te vragen of hij ook ergens
mee kon helpen.
De rook trok door de klerenkast
kwam met sierlijke golfjes achter de
geruiten gordijnen van het opklapbed
vandaan, drong in onze haren en
neusgaten, zodat we ten laatste bijna
stikten.
Toen eindelijk de hele toestand een
beetje overzichtelijk werd, bleek er tot
onze onuitsprekelijke opluchting nergens iets te branden, ook niet in. 'de
haard'.
Ondanks onze
ril-aanvechtingen
hebben we ,onze vacantie gesleten zonder warmte, want aan de haard' hebben we ons voor de tweede maal niet
nog eens gewaagd en de zori liet het
voor de rest van de tijd radicaal afweten.
Maar enfin, wat dat betreft zijn' wij
er in deze zomer .niet .beter afgekomen dan anderen- Eén
ding hebben
we echter voorgehad1: Als wij onze
doorgerookte truien of wollen jasjes
aanschoten hadden we "tenminste de
illusie van een heerlijke kachelwarmfre/e'en gewaarwording die andere vacantiegangers -*beslist ontbeerd hebben.
GELSKE DE NES.
MELKERIJ

YOGHURT

. (ook Bulgaarse)
• - »
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

MORGEN KIJKDAG

(grote eaal ZOMERLUST, ingang
Gasthuisplein)

van diverse inboedels
van _ 10-8 uur.

*

~•

VEILING
Donderdag 17 September
's morgens 10 uur.
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

WEEK-AGENDA
Monopol*
Dinsdag 15 Sept. 8 uur: film „Ivanhoe".
Woensdag 16 Sept. 8 uur: film „Hard
als graniet".
Donderdag 17 Sept. 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes, van 7.30
uur af: Herbert Mytteis (de koning
der zigeuners) en zyn Weens or«
kest; 2 Rocardi's, muziek en acro«
batische dansen; Dreane et José
Martinez, acrobatisch. danspaar;
Hilga Cramer, danseres.^
Stadsschouwburg
Haarlem

Woensdag 16 Sept. 8 uur: De Haagsche Comedie met „Het uur der verrukking".
Zaterdag 19 Sept. S uur: Toneelgroep
„Theater" met „De picnic".
Zondag 20 Sept. 8 uur: idem.
,
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NOG VELE PLANNEN VOOR ZANDVOORT
Maar za! ook het geld er zijn ?
Boeiende nota van Gemeente-secretaris aan de Raad maant tot voorzichtigheid
HOGERE INKOMSTEN

VOOR DE GEMEENTE DOOR NIEUWE

„Op 15 September 1949 bracht ik een rapport uit omtrent de financiële
toestand der gemeente in verband met de uitvoering van werken ten laste
van de kapitaaldienst. In dit rapport werd een prognose opgenomen van
hetgeen de gemeente in de jaren 1950 t/m 1959 vermoedelijk zou moeten
investeren in werken van openbaar nut, terwijl voorts aandacht werd ge*
schonken aan de vraag, welke financiële consequenties daaruit voor de
gemeente zouden voortvloeien.
'Het verdient m.i. aanbeveling in het licht van de sedertdien gewijzigde
omstandigheden wederom een soortgelijk rapport samen te stellen.

BELASTINGEN?

bekend worden verondersteld. Na de
bevrijding is door haar enorm veel
hersteld en gebouwd. Met de instal*
latie van de nieuwe Raad is daarop
nog eens de nadruk gevallen, zodat
wij dit hier momenteel laten rusten,
uiterst belangwekkend is het ech*
ter te weten wat de gemeente voor
de periode van 1954*1959 nog pp het
programma heeft staan. Dit is een
lange lijst, die echter waard is onder
de aandacht gebracht te worden.

Ik zal met dit historische overzicht van 5 woningen kon 'worden begon*
beginnen en dit doen aanvangen met nen. Voor de bouw van 25 woningen
wat ik zou willen noemen: het diep» waren plannen ingediend. In voorbe*
Wat denkt de Gemeente
tepunt in de historie van Zandvoort, reiding was de bouw van: 10 woon*
nog te doen in de periode
namelijk het jaar 1942. Dit rampjaar en winkelhuizen aan de Thorbeckc*
kenmerkte zich door verschillende straat/Kerkstraat; 3/^woningen te
van 1954 t.m. 1959?
itragische feiten. Hef meedogenloze Bentveld en de Zuidelijke vleugel
geweld van de bezetter trof Zand: van het zomercentrum vóór de Zee*
voort op Vrijdag 13 Maart 1942, toen straat. Voorts waren plannen inge= De directeuren van publieke werken
153 Joodse ingezetenen met hun ge: dicnd voor een cafc*restaurant me f en der gemeentebedrijven hebben
zinnen naar Amsterdam werden ge: 12 flatwoningen aan de Boulevard een opsomming verstrekt van de werjevacueerd; de eerste phase van een Paul. Loot*hoek Thorbeckestr. en een ken, welke in de jaren 1954 t/m 1959
lijdensweg naar de Duitse kampen en garage aan de Burg. Engelbcrtsstr.
het stadium der verwezenlijking kun*
De activiteit van de gemeente mag nen bereiken:
gaskamers, waarvan er — voor zover
kan worden nagegaan — slechts 21
het leven hebben kunnen redden.
In het najaar begon de dreiging A. Wederopbouwwerken
met evacuatie, der gehele bevolking
werkzaamheden Centrale Plein Zeereep*Midden
ƒ -300.000,—
onheilspellend te worden en op ó
aanleg openbare werken Bentveld
ƒ 150.000,—
November werd deze evacuatie offi*
aanleg openbare werken- zeereep*Noord
ƒ 1.000.000,—
cieel afgekondigd. Na enkele maan*
aankoop of onteigening „Modern" en het maken van
den was 't aantal inwoners van 9808
verbindingsweg Stationsplem*>Parallelweg
ƒ 30.000,—
gedaald tot 1789.
aankoop of onteigening percelen tussen Heemskerkstraat
Tegelijkertijd werd het eerste be=
en Stationsstraat en uitvoering openbare werken
ƒ 150.000,vel tot sloping van gebouwen in deze
gemeente gegeven, op 14 November
ƒ 1.630.000,namelijk gelaste de „Raumungskom= Overige werken.
missar" de sloping van 138 woningen.
-,_,_„..,
- _
-^•"Nadien-^werden-'nog -12 bevelen-tot- J3_Bouwwerken -^^ 5,^. _ _ , _.„..-, ..
sloping gegeven en toen in 1944 het
restauratie en speelplaats Karel Doormanschool
ƒ 40.000,—
laatste bevel was uitgevoerd waren
herbouw Zuiderbad
ƒ 225.000,—
in Zandvoort 648 gebouwen tot en
U.L.O. school
ƒ 180.000,met de funderingen verdwenen.
gymnastieklokaal O.L. school plan=Noord
ƒ 50.000,—
Krachtens afzonderlijk bevel van de
nieuwe brandweergarage
ƒ 150.000,—
Raumungskommissar werden pl.m.
aula algemene begraafplaats
,
ƒ
50.000,—
900 leegstaande woningen „ausge*
gebouw voor de dienst van Sociale Zaken
ƒ
50.000,—
raumt" d.w.z. van sanitair, gas*, elec*
uitbreiding remise
ƒ 40.000,—
triciteits* en waterleidingen ontdaan.
uitbreiding O.L. school Plan*Noord
ƒ
75.000,—
De donkere Novembermaand van
rioolwaterzuiveringsinstallatie
ƒ 1.000.000,1942 bracht ook het ontslag van de
burgemeester, de heer H. van Alphen.
ƒ 1.860.000,Op 18 Noveiriber ontving deze het C. Straatverlichting
'bericht, dat hii met ingang van 11 No*
straatverlichting dorpskern en Zandvoortselaan
ƒ 110.000,—
vember tevoren was ontslagen! Bur*
verbetering overige straatverlichting
ƒ 40.000,—
igemeester van Alphen moest de ges
meente onmiddellijk verlaten. Het
ƒ 150.000.—
ontslag van de burgemeester hield
kennelijk verband niet de wens van D. Bouwrijp maken terreinen
de Duitsers, dat het bestuur van
ten Zuiden van de Dr C. A. Gerkestraat
ƒ 975.000,Zandvoort in voor hen „betrouwba*
Kostverlorenpark voor U.L.O. school en omgeving .... ƒ 25.000,—
re" handen zou komen".
tegenover het hockeyveld
ƒ 100.000,—
overige gedeelte Kostverlorenpark
ƒ 50.000,—
Zoals men weet, werd in de oorlog
ter plaatse van de oude vuilnisbelt
ƒ 200.000,—
reeds de grondslag gelegd voor het
wederopbouwplan van Zandvoort, het
ƒ 1.350.000z.g. Plan*Friedhoff.
Het ontwerp wederopbouwplan van E. Wegenaanleg
Ir Friedhoff kon dus aanstonds wor»
verkeersweg ten Zuiden van de Dr C. A. Gerkestraat.. ƒ 200.000,den gebezigd als leidraad voor de te
verkeersweg Zandvoortselaan*Noorderduinweg
ƒ 200.000,—
nemen herstelmaatregelen en de we*
tunnelplan Noorderduinweg
ƒ 200.000,—
deropbouw. Daaraan is het o.a. voort
tunnelplan Vondellaan
ƒ 200.000,al te danken, dat zo spoedig met de
verleggen eindpunt tram
ƒ 200.000,—
bouw van woningen kon worden be*
verbreding Zandvoortselaan c.a
ƒ 300.000,—
gonnen. Zo werd op 24 Juli 1943 aan
herstel van Lennepweg en Vondellaan
ƒ 40.000,—
de Woningbouwvereniging , ,Een*
uitbreiding circuit
ƒ 400.000,—
dracht Maakt Macht" medewerking
toegezegd voor de bouw van een hof*
ƒ l .740.000,je met 27 woningen voor ouden van F. Parkeerterreinen enz.
dagen en de bouw van 14 woningen
parkeerstroken, rijwiel* en voetpaden NoordsBoulevard ƒ 125.000,—
aan de Noorderstraat.
parkeerterreinen Brederodestraat
ƒ 200.000,—
parkeerterreinen Zeereep*Noord oostzijde
ƒ 100.000,—
Aantal inwoners
Het herstel der gemeente komt dui:
delijk tot uitdrukking in het aantal
inwoners. Bedroeg dit op 5 Mei 1945
1856, het steeg op 31 December 1945
tot 6957 en bedroeg op 31 December
1946 9179, op 31 December 1947 9287,
op 31 December 1948 9627, op 31 De,
cember 1949 10078, op 31 December
1950 11046, op 31 December 1951
11485 en op 31 December 1952 11563.
In onze editie van vorige week Vrij*
dag gaven wij reeds een overzicht
van wat sinds de bevrijding aan wo*
ningbouw tot stand is gekomen. Las
ten wij hier ook nog even een blik
slaan op de bouw van bedrijven.
'Voor particuliere rekening werden
de volgende bedrijfspanden gesticht:
de paviljoens „Kiefer", „Riche",
„Zuid", „Garni" en „Vijverhut";
cafe*restaurant „Esplanade";
hotels „Bouwes" en ,,'Zuiderbad";
„Colora" verffahriek;
<
fabriek van bandtransporteurs
„Rawi";
vier winkels met bovenwoning;
twee smederijen.
Voorts waren op l Augustus j.l. in
aanbouw 26 woningen ter vervulling
van herbouwplichten. Met de bouw

ƒ 425.000,G.

Diversen
uitbreiding begraafplaats
opruimen vuilnisbelt

ƒ
ƒ

100.000,—
40.000,—

ƒ

140.000,p.m.

H. Uitvoering saneringsplan
Gemeentelijk waterleidingbedrijf
buizennet plan Zuid . . r
buizennet Boulevard de Favauge
buizennet Bentveld, inclusief persleidingen
persleiding Tol=watertoren
aanleg van 3 bronnen
aanschaffing watermeters

J. Gemeentelijk gasbedrijf
'buizennet plansZuid
'buizennet 'Boulevard de Favauge
verzwaring hoofdbuis
aanschaffing gasmeters
diverse investeringen
TOTAAL DER TE
VERWACHTEN
KAPITAALSUITGAVEN

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

115.000,42.500,—
50.500,—
50.000,—
36.500,—
50.000,—

ƒ

344.500,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

115.000,—
35.000,—
20.000,—
96.000,—
49.000,—

ƒ

315.000,-

ƒ7.954.500,--

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Steeds meer valt de
aandacht op de be:
langrijke positie die
India inneemt in de
wereldpolitiek.
Al wordt dit belang
soms volkomen genei
geerd. De uitsluiting van India voor
de Korea:conferentie door de Ver:
enigde Naties is hier o.m. een bewijs
van.
Hef wil ons voorkomen dat juisf
het aan de kant zetten van dit land
een betreurenswaardige stap moet
worden genoemd. De vertegenwoor*
digers van India hebben meermalen
blijk gegeven een onafhankelijk en
sterk standpunt te kunnen innemen.
(Waarschijnlijk de reden dat men
hun oordeel en invloed buiten de
deur wil houden).
Practisch alle belangrijke figuren
uit India's politieke leven zijn mensen
geweest die in de geest van Gandhi
voor de vrijheid van hun land hebben

gewerkt. Velen hebben jaren in de
gevangenis doorgebracht, de enige
plaats waar de Engelsen hen in hun
laatste hopeloze pogingen om India
te saneren op den duur konden laten.
Over hef algemeen zijn zij gestu:
deerde figuren, niet alleen op het ge:
bied van economie en politiek, maar
niet zelden op het terrein van b.v.
wijsbegeerte.
Wanneer deze mensen in de bui:
fenlandse politiek verschijnen, dan is
er alle reden om hun oordeel au se:
rieux te nemen.
Het is echter de min of meer boti
rationele geest van het Westen, die
vaak al te zeer van een zekere wijs:
heid gespeend is, welke deze persoon:
lijkheden kennelijk eerder als een ge:
vaar beschouwt.
Zoals gezegd, geloven wif dat men
hiermee een fundamentele vergissing
maakt, waarmee de internationale
verstandhouding zeker niet is ge:
diend.

De reeds gedane en — blijkens voor*
gaande opsomming — nog te ver*
wachten kapitaalsuitgaven doen di*
reet de vraag rijzen óf, en zo ja in
hoeverre de gemeente de financiële
lasten zal kunnen dragen, die voor
haar uit dit alles voortvloeien.
De gemeente heeft te doen met
rendabele en onrendabele uitgaven.
Het verstrekken van kapitaal aan een

bouw; hier staat geen ontvangst te*
genover, waarvan de rente en aflos*
sing van geleende bedragen kan wor*
den betaald. Aanleg van wegen en
andere openbare werken zijn even*
min rendabel.
Grotere voorzichtigheid moet wor:
den betracht met kapitaalsuitgaven,
die niet alleen niet rendabel zijn,
maar waarmee bovendien door be:
heer en onderhoud financiële lasten
voor de gemeente verbonden zijn.
Wat onrendabele uitgaven betreft
staat de gemeente voor een be-drag
van niet minder dan ƒ 4.050.000,—.
De vraag die het gemeentelijk be*
stuursbeleid, zoals gezegd, overheerst
is nu of verwacht mag worden da1de gemeente over middelen zal kun*
nen beschikken om de uit deze ka*,
pitaalsuitgaven — noodzakelijk om
de fase van wederopbouw, herstel en
ontwikkeling te voltooien — voort*
vloeiende lasten te dragen.
Hierbij is een ongunstige factor de
hoge politiekosten die Zandvoort als
een steen op de maag ligt. Reeds ja*
renlang zijn besprekingen tussen het
Rijk en de gemeente gaande oin een
extra*bijdrage Tot nog toe zonder
resultaat.
Voorts zal zonder enige twijfel de
afwikkeling van de gemeentelijke uit*
gaven voor herstel van oorlogsscha*
de en wederopbouw een zware last
betekenen.
De schrijver meent de lasten
welke op de gemeente gaan drukken
wegens oorlogsschade en wederop*
bouw — voor zover deze naar de
thans bekende gegevens beoordeeld
kunnen worden — als volgt te moe»
ten becijferen:
a. oorlogsschade
ƒ 100.000,b. wederopbouwuitgaven,
geheel ten laste der
gemeente komende ƒ 1.120.000,—
c. aandeel der gemeen*
te in de uitgaven, ge*
bracht ten laste van
de wederopbouwplan*
rekening: minimaal
10% van '(ƒ 2.380.000
en ƒ 772.400)
.... ƒ 315.240,-

De Gemeentesecretaris van
Zandvoort, de heer W. M. B.
Bosman, heeft aan de Raadsle:
den een nota doen toekomen,
getiteld:
Afbraak, herbouw en uitbrei*
ding van de badplaats Zand*
voort en de daarmede verband
houdende financiële aspecten.
Zijn opstel geeft een boeiend
overzicht van de financiële ge:
volgen, die voornamelijk de we:
deropbouw van Zandvoort voor
de gemeente heeft gehad. De
geldelijke positie „Van de Bad:
plaats is niet in 'alle opzichten
even gunstig en de vraag dringt
zich op of de nieuwe plannen
— en dat zijn er vele —I in de
toekomst zullen kunnen wor:
den bekostigd. En zo ja, of het
dan niet in de lijn ligt dat de
Gemeente nieuwe bronnen van
inkomsten — hogere en nieuwe
belasting:heffingen — aanboort.
Het was ons niet mogelijk
om deze gehele beschouwing
van de heer Bosman op te ne:
men — oofc al omdat op zich:
zelf belangrijke financiële uit:
eenzettingen zich door hun vak:
technisch karakter minder góéd
voor opname in een krant Ie:
nen.
Wij menen er echter goed
aan te doen om de vraagstuk:
ken en plannen van de Ge:
meente — waarbij dus alle in:
gezetenen direct of indirect be:
trokken zijn — aan de hand
van het belangwekkende opstel
van de heer Bosman een ruime
aandacht te geven!
rendabel gemeentebedrijf zal niet zo*
veel invloed hebben, evenmin als ka»
pitaalverstrekking voor de woning*
bouw die een sluitende exploitatie*
rekening oplevert.
Anders is het echter met noodza*
kelijke uitgaven van b.v. scholen*

ƒ 1.535.240Hoe groot dit bedrag later ook
nauweurig zal blijken te zijn, het
staat vast, dat de gemeente — in*
dien de algemene uitkering uit het
gemeentefonds niet aanmerkelijk ver*
hoogd wordt — met een groot tekort
aan algemene inkomsten zal hebben
te kampen.
(Lees verder op pagina 2).

BRIEF VAN AMERIKAAN
in fles aangespoeld

Phoenix speelt
„De Model-echtgenoot"

Op het Zandvoortse strand werd door
onze plaatsgenoot J. de Vries een fles
met als inhoud een brief gevonden.
Dit keer was het epistel afkomstig
van een Amerikaan, Edward A. Schel»
ling uit de staat New York die de
fles op zijn overtocht van de V.S.
naar Europa vanaf het schip op 7
Febr. '53 in zee wierp. Hij was zelf
waarschijnlijk eerder aan wal dan de
fles....
De vinder van de brief is inmid*
dels op de uitnodiging om te corres*
ponderen ingegaan.

De Zandvoortse toneelvereniging
„Phoenix" heeft dezer dagen in studie
genomen het blijspel „De model*echt*
genoot" in drie bedrijven door Avery
'Hopwood. De opvoering is vastge*
steld op Zaterdag 31 October a.s.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdagavond 25 Sept. a.s. hoopt de
afdeling Zandvoort van de N.C.V.B,
haar eerste bijeenkomst van dit win*
terseizoen te houden. Zoals regel is:
in de Nieuwe Consistorie der Ned.
'Herv. Kerk. Mejuffrouw F. Boassen,
van Amsterdam, secretaresse der Ver*
eniging van Joden*Christenen, denkt
dan te spreken over: „De jonge staat
Israël". Belangstellenden zijn harte*
lijk welkom.

Kind aangereden
door bromfiets
Woensdagmiddag liep omstreeks vier
uur een driejarig kind op de Zand»
voortselaan plotseling het rijwielpad
over, waar het door een bromfiets
werd aangereden. Het kind liep een
vrij diepe hoofdwond op. Op advies
van Dr van Es werd het slachtoffer*
tje naar een ziekenhuis in Haarlem
overgebracht.

Jaarvergadering Bridgeclub
De Zandvoortse Bridgeclub houdt op
Maandag 28 September in Hotel Keur
de jaarvergadering. De agenda ver*
meldt o.m. een bestuursverkiezing;
het aftredende bestuurslid mevr. Ber*
rier stelt zich niet herkiesbaar, ter*
wijl voorts voorzien moet worden in
de vacaturesVallo.

Verhogingen van
waterprijzen, strandstoelenhuur
en hondenbelasting?
Raad moet zuinigj es aan doen, maar grote bedragen
zijn nu eenmaal nodig
(Vervolg van pag. 1)

. In de toekomst
hogere uitgaven

•

kelijk ten gerieve van de toeristen,
om een belasting te heffen waardoor
van de bezoekers een bijdrage wordt
in de uitgaven, welke te
De toename der uitgaven zal zich gevraagd
hunnen behoeve worden gedaan.
in de komende jaren openbaren. De
bouw van een openbare school en van
Belasting voor
een ulo*school zal aan de gemeeente*
kas gerechtvaardigde offers vragen.
Logeergasten
De bouw van een openbare en twee
bijzondere kleuterscholen zal — daar
De gemeentewet kent wel een be:
de raad het beginsel der financiële lasting, te heffen van hen, die gedu:
gelijkstelling tussen openbaar en bij* rende ten minste een week als logeer:
zonder kleuteronderwijs heeft aan* gasten vertoeven in een hotel of pen:
vaard — hoge uitgaven voor de ge* sion binnen de gemeente, Deze be»
meente veroorzaken. Indien evenwel lasting werd in 1951 in slechts vijf
de wet op het kleuteronderwijs tot gemeenten geheven met een totaal
stand komt zal de in uitzicht gestel* opbrengst van slechts ƒ 1353,—! Een
de rijkssubsidie van ƒ 40,— per leer* sprekend bewijs voor de onbedui»
ling deze lasten belangrijk verlich* dendheid van deze heffingsmogelijk*
ten.
heid. Zij is dan ook voor het hier*
De toenemende omvang der ge: voren omschreven doel te beperkt,
meentelijke bemoeiingen alsmede de zou slechts een klein deel der toeris*
eisen voor de administratie — im: ten in de heffing betrekken en boven*
mers de administratie en de boekhou: dien de hotels en pensionexploitatie
ding der gemeentelijke diensten zal — welke toch al minder rendabel is
met zorgvuldigheid moeten blijven — belasten. Want als deze belasting
gevoerd — zullen een geleidelijke uit: niet in alle seizoenplaatsen zou wor*
breiding van het personeel tengevol: den ingevoerd, zouden de hotel* en
ge hebben.
pcnsionhouders uit concurrentie*over»
Een voor de raad, en voor allen, wegingen er wellicht toe worden ge*
die de zaken der gemeente ter harte dwongen de belasting voor eigen re»
gaan, klemmende vraag is — schr. kening te nemen.
herhaalt het —: zal de gemeente over
Door de Vereniging van Neder;
voldoende financiën blijven beschik* landse Gemeenten is op instigatie
ken om deze taak naar behoren te van de burgemeesters der kustbad*
vervullen?
plaatsen in studie genomen een wijzi*
Deze vraag is onder de gegeven om* ging van de gemeentewet, waardoor
standigheden met zonder meer te be* de mogelijkheid tot het heffen van
antwoorden.
een Iogeergasten*belasting wordt ver*
ruimd. Het bezwaar blijft dan echter
dat slec'hts een deel der be*
Voorzichtigheid bestaan,
zoekers der gemeente in de heffing
iHet financieel bestel der gemeente wordt betrokken.
is nu eenmaal zó, dat de onvermijde*
«Kortom er doet zich de mogelijk*
lijke toename der uitgaven voor een heid voor om — als de raad mocht
ondergeschikt gedeelte wordt opgc* menen, dat tot een bescheiden hef*
vangen door toenemende opbrengsten fing voor de bezoekers t van de bad*
uit het eigen belastinggebied; het plaats moet worden overgegaan —
leeuwenaandeel zal moeten worden een nieuwe inkomstenbrori^aan te bo=I'
gevonden m hogere uitkeringen uit ren.
het gemeentefonds. Nu kan gezegd
Waar het publiekrecht geen uit*
worden dat de financiële verhouding komst biedt zou men de privaat*
tussen rijk en gemeente tot dusver rechtelijke weg moeten bewandelen.
zodanig werd geregeld en toegepast,
dat de gemeente Zandvoort de haar
Huurprijs strandstoelen
in het algemeen belang opgelegde
taak naar behoren heeft kunnen ver*
omhoog?
vullen. Er is geen aanleiding, om op
iHet
merendeel der bezoekers van
dit punt, wat de toekomst betreft,
overdreven pessimistisch te zijn. Zandvoort maakt op het strand ge*
Doch bij het voteren van uitgaven bruik van de diensten der strand*
zal dë~ raad telkenmale moeten na» exploitatie, hetzij door het huren van
gaan of deze in het belang der ge- strandstoel oi .kampeertent, hetzij
meente noodzakelijk zijn. Als men door het nemen van een zee* of zon*
ten deze een wijs beleid voert en zich nebad. Dat hiervoor jaarlijks grote
bij het voteren van uitgaven de on* bedragen worden besteed, moge blij*
zekere perspectieven op het stuk der ken uit de totale opbrengst wegens
financiën steeds voor ogen stelt, dan st.oelenverhuur e.d. en gebruik van
mag worden verwacht, dat de nood* badinrichtingen. Deze was in:
zakelijke inkomsten aan de gemeente
1947
ƒ 294.000,zullen blijven toevloeien, Ten dele uit
1948
ƒ 168.000,haar eigen belastinggebied, ander*
1949
ƒ 225.000,deels door hogere uitkeringen uit het
1950
ƒ 192.000,gemeentefonds.
1951
ƒ 183.000,1952
ƒ 191.000,1953
ƒ 240.000,-(raming)
.Hogere inkomsten
DUS ongeveer ƒ 200.000,— per jaar.
Nu zal de ontwikkeling der ge*
de gemeente bijvoorbeeld
meente — naast verhoging der uit* 10Wanneer
%
van
deze
bestedingen zou vra*
gaven — ook toeneming van inkom* gen, zou een jaarlijkse
bate van rond
sten tengevolge hebben. In dit yei* ƒ
20.000,- verkregen worden. De
band wijst schr. op de grondbelasting, wijze
van invordering kan betrekke»
de personele belasting" en de straat*
zijn.
belasting. Uit het Verkeersfonds lijkDeeenvoudig
raadsbesluit vastgestelde ta=
krijgt de gemeente uitkeringen, ge» rieven bijvoor
sfoelenverhuur e.d. wor:
baseerd op de opbrengst der Motor* den met 10 %
verhoogd, de strand:
rijtuigenbelasting en de uitgaven wel* pachters
dus de gemeente:
ke de gemeente heeft voor de belang» lijke heffingvorderen
in en dragen deze bij de
rijkste verkeerswegen: Zandvoortse» gertieentetontvanger
af, tegelijk met
laan, Dr C. A. Gerkestraat, Kostver* hef inleveren van de
lorenstraat, Zeestraat, Boulevard de strand:bon=boekjes. Waargemeentelijke
de gemeen:
Favauge en Boulevard Barnaart. Uit te nu direct financieel belang
dezen hoofde kan dus een gestadige bij de toepassing van het tarief, heeft
zal
toeneming van het bedrag der uit* zij de controle daarop moeten ver:
kering worden verwacht.
scherpen.

Nieuwe
belastingheffingen ?
Wat het eigen belasiinggebied be'
treft, zou verhoging der hondenbelasi
ling overwogen kunnen worden.
De gemeente heft nog niet een be*
lastinq op de verzekering tegen
brandschade van onroerende en roe*
rende goederen (brand*assurantie*be*
lasting). De wet opent de mogelijk*
heid orn op die wijze een deel van de
kosten der brandweer te bestrijden.
Slechts vijf gemeenten hebben deze
belasting ingevoerd. Van een groot
aantal belastingplichtigen kan in to*
taal slechts een betrekkelijk gering
bedrag worden geheven. De op*
brengst staat dan ook in ongunstige
verhouding tot de administratieve be*
slommeringen, welke daarvoor nodig
zijn. Indien de raad zou menen een
heffing te moeten invoeren ter ge»
dceltelijke tegemoetkoming in de kos»
ten van de brandweer, dan zou men
het eenvoudigste kunnen handelen
door het tarief van de straatbelas*
ting met l % te verhogen, hetgeen
zonder extra werkzaamheden een bate
van bijna ƒ 9000,— zou opleveren.
'Het in de gemeentewet aan de ge*
meenten toegewezen belastinggebied
is beperkt. Zo ontbreekt de mogelijk*
heid voor gemeenten, welke centra
zijn van toerisme en uit dien hoofde
bijzondere uitgaven hebben te doen
voor openbare werken e.d., hoofdza*

Water duurder?

dat de huidige zware druk der rijks* OFFICIËLE MEDEDELINGEN
inkomstenbelasting aanmerkelijk is
Het tarief van het water zou men verlicht.
Gemeente Zandvoort
met enkele centen per m3 kunnen
verhogen om een bijdrage te krijgen
Geen aansporing KONUNEN'ZIEKTE.
in de kosten van de rioolwaterzuive*
Men
zie
deze
opsomming van mo*
rhigsinstallatie. De waterverkoop be*
De Burgemeester van Zandvoort
loopt pl.m. 500.000 m3 per jaar; "een gelijkheden tot verhoging van de op* maakt 'bekend, dat gevallen van de
prijsverhoging van een cent zal pl.m. brengst van bestaande* en tot het tfhans heersende konijnenziekte (my*
aanboren van nieuwe bronnen van in* xomatose) onverwijld ter kennis van
ƒ 50UO,— opleveren.
komsten niet als een aansporing om de gemeentepolitie (tel. 3043) dienen
daartoe over te gaan.
te worden gebracht.
•' ^
karakter van deze studie leid*
, Woonplaatsbelasting' deHet
nu eenmaal, na het aangeven van
*
een onvermijdelijke tendenz tot
De mogelijkheid van verhoging van vergroting van gemeentelijke uitga* BUREAU HUISVESTING.
de bestaande» of invoering van nieu* ven, tot het beantwoorden van de
Het gemeentelijk huisvestingsbu*
we heffingen zijn — zoals uit het yp» vraag, waar de inkomsten vandaan reau zal Zaterdag, 19 September a.s.
rcnstaande gebleken is — tamelijk zullen moeten komen om aan de toe* voor het publiek gesloten .zijn.
beperkt. Uitbreiding van het eigen name van uitgaven het hoofd te kun*
gemeentelijk belastinggebied is dan nen bieden. Men dient er nu eenmaal
ook een onderwerp, dat in de laatste rekening mee te houden dat het lang
tijd sterk de aandacht trekt. Het deze niet zeker is, dat een verdere toe»
zomer te Maastricht gehouden con» name ,van uitgaven — zoals dit bij»
gres der Vereniging van Nederlandse voorbeeld van, 1948 tot 1953 werd ge»
Vredespijpen?
Gemeenten was aan dit onderwerp constateerd - in de toekomst ook
gewijd.
kan worden opgevangen door de nor* Nauwelijks heeft mijnheer A. B. van
Van de verschillende suggesties, wel» male stijging van de bestaande in* Bommel van 's*Gravenhage zijn pijp
ke in deze richting werden gedaan, komsten uit eigen belastinggebied en bijna anderhalf uur brandend gehou*
lijkt het meest aantrekkelijk, die uitkeringen uit het gemeentefonds;
met 2V« gram baai, of hij krijgt
van de heer N. A. Nap, directeur van dus zonder verhoging van het tarief den
een uitnodiging van de Amerikaanse
het bureau gemeentesfinancièn, van van bestaande heffingen en zonder pijproker»kampioen
Max Igree, om de
het departement van binnenlandse het aanboren valn nieuwe bronnen Nederlandse krachten
eens met de
zaken. Deze heeft gepleit voor inyoe» van inkomsten.
Amerikaanse te meten.
ring van een woonplaats*belasting;
'De positie van een pijproken-de
namelijk een voor alle aanslagen ge»
Om na deze theoretische uitwei* kampioen
er waarlijk geen om te
lijk percentage van het inkomen dat
ding tot Zandvoort terug te ke* kleineren. is
Een
uitdaging maar liefst,
overblijft na aftrek van de rijksin»
ren: onze gemeente bevindt zich voor de wereldtitel!
komstenbelasting volgens tariefgroep
in een beslissende phase van haar
Persberichten melden dat de „Ame=
I (ongehuwden). Een heffing van 2
ontwikkeling. De rampspoed, wel* rikaanse Raad voor Pijpen en Tabak"
a 3 % zou voor alle gemeenten teza*
ke in 't begin van deze nota werd de uitdaging telegrafisch heeft over*
men pl.m. 'ƒ 50.000.000,- opleveren.
gememoreerd heeft 'het vraag» gebracht.
stuk van het herstel, de wederop»
Voor Zandvoort zou de opbrengst -—
Nu weet Momus niet zo precies
volgens een ruwe~ schatting — ruim
bouw en de uitbreiding van de ge* wat die Pijpen en Tabak=Raad in 'het
ƒ 50.000,— kunnen bedragen. De heer
meente aan de orde gesteld. Tal* wereldgebeuren presteert, maar hij
Nap wil deze belasting zien als te
rijke belangrijke besluiten heef'
dat 't iets te maken heeft
zijn verbonden aan het ingezeten:
de raad in dit verband reeds ge* vermoedt
met de „zware pijp" die Amerika h"
schap der gemeente, zoals dat is bij
nomen en ook in de komende ji« tij'd en wijle de rest van de wereld
de ingeland van een polder, de lid*
ren zal nog veel gevergd worden laat roken.
maat van sommige kerkgenootschap*
van de bestuurskracht en het in*
't Mag een buitengewoon vrede»
pen en leden van verenigingen. Doch
zicht van het college. Het bestuurs lievend
tijdverdrijf zijn, dat pijp*
ook dit is nog toekomstmuziek. 'Men
beleid, hetwelk in deze periode roken, en men beweert zelfs dat een
verwacht niet, dat de wetgever deze
wordt gevoerd, zal tot in de verre tevreden roker geen onruststoker is,
mogelijkheid tot invoering van een
toekomst voor de gemeente vai maar deze sport krijgt een heel ander
nieuwe belasting zal openstellen vóór
niet te onderschatten invloed zijn aspect als Amerika er zich mee gaat
bemoeien. Als Momus 't heel eerlijk
mag zeggen, dan zou hij liever zien
dat alle pijprokende opa's zich maar
aan de Conventie van Purmerend
VOOR DE RAADSVERGADERING VAN DINSDAG a.s.
hielden.
Bij ons schijnen ze 't echt nog al'
leen om het roken zelf te doen, maar
in Amerika zijn de „ladingen" al
zwaarder (0,3 gram meer dan in Pur»
Flats aan de Boulevard de Favaii:
merend in de pijpen wqrdl^gestopt)
ge of E.M.M.fWoningen aan de
en daar wordt Let accén/' ook een
Gerkestraat 't eerst aan de beurt
beetje naar de grote wereldpolitiek
verlegd. Want wat-hebben de Ame*
rikanen voorgesteld? Een rook*wed*
Van het aan de gemeente Zandvoort meentebestuur tevens op aangedron* strijd
Max Igree en van Bom*
toegewezen bouwvolume over de ja* gen dat de gronden, gelegen ten mei tussen
vóór de radio. En wel on*
ren 1951 t/m 1953 is nog ruimte voor Noorden van de Van Lennepweg met der auspiciën
van de UNESCO! Dit
spoed bouwrijp worden gemaakt, om*
48 woningen over.
gedaan o m . . . . de goede inter*
Er zijn nog verschillende bouwplan* dat EMM. daar eveneens woningen wordt
nationale verstandhouding te bevor»
nen in voorbereiding, o.a. voor de wil stichten.
deren.
bouw van 36 flats aan de Boulevard
*
Je moet maar op 't idee komen.
de Favauge, maar het gevaar bestaat
Nu moet Momus één ding van 't
dat deze niet tijdig kunnen worden Commissies worden benoemd
hart: Hij weet .wel zo .veel. van, inter*;
uitgevoerd.
In de komende Raadsvergadering'van
verstandhoudingen, dat hij
'Het is n.l. zo, dat, wanneer het'nief Dinsdag a-s." zullen uit de Raad de nationale
'de beste wil van de wereld niet
vast staat dat het bouwvolume van z.g. Commissies van Bijstand worden met
kan begrijpen wat de goede inter*
48 woningen dit jaar nog wordt b e* gekozen.
nationale verstandhouding te maken
steed, deze ruimte (dus 48 woningen)
Er zijn vier van dergelijke commis* heeft met het pijproken van Igree en
voor Zandvoort verloren gaat en aan s i es t.w.;
van Bommel. Overal is er bonje, en
een andere gemeente zal worden toe* 1. Voor Publieke Werken
ware te wensen dat iedereen van
gewezen. Uiteraard wil het gemeente* 2. Voor de Bedrijven, verkeerszaken het
overal zich iets gelegen liet liggen
bestuur dit voorkomen.
en strandeVploitatie
aan de radio*pijprook\vedstrijd tussen
Daarom heeft men zich gewend tot 3. Voor financiën en onderwijs
Nederland en Amerika.
de Woningbouwvereniging Eendracht 4. Voor sociale en culturele zaken.
Momus kan de draadjes niet aan
Maakt Macht met de vraag of het Voor deze commissies worden in het elkaar
knopen
bestuur bereid is plannen te maken algemeen vier Raadsleden gekozen,
Als ze Mac Carthy en Malenkof
voor de bouw van nog 38 woningen wanneer de Burgemeester voorzitter eens
aan 't pijproken zouden zetten..
in aansluitingen op de 60 woningen, is echter vijf.
En
dat zou dan per telvisie moeten
die momenteel aan de Dr Gerkestr.
.Het is te verwachten dat ook de uitgezonden worden. Dan zou de -we*
worden gebouwd.
kunnen zien dat er vredes*
De resterende 10 woningen zullen benoemingen voor deze commissies reld
wolkjes boven een Oosters en een
n.l. worden gebouwd door de N.V. met verschuivingen gepaard zullen Westers
hoofd drijven.
Bouwkas Noord*Nederlandse
Ge* gaan.
Maar deze illusie is al in rook op*
meenten, dus als z.g. spaarkaswonin*
*
gegaan vóór er serieus aan de pijp
gen. Deze huizen zullen uitsluitend
getrokken is.
voor inwoners van Zandvoort wor* Nieuw bestuurslid
MOMUS.
den gebouwd, eveneens op het ter* Maatschappelijk Hulpbetoon
rein aan de Gerkestraat.
De'heer W. van der Werff heeft in
(Adv.)
Eendracht Maakt Macht is inder* verband met zijn benoeming als wet*
daad bereid gevonden om 38 wonin* houder ontslag genomen als bestuurs* SANAPIRIN jaagt kou
•
gen te bouwen. Of deze er nog in lid van de gemeentelijke instelling
en
pijn
uit
uw
body
^m
1953 zullen komen, hangt af van de Maatschappelijk Hulpbetoon.
vraag of de flatbouw nog doorgang
Ter voorziening in deze vacature
kan vinden en of de Bouwkas tijdig staan op de nominatie
WATERGETIJDEN
gereed komt met haar plannen. Is dit
1. de heer S. Slagveld
het geval, dan zal E.M.M, in 1954
2. de heer G. Oskam.
HW LW HW LW
Strand
haar plannen uitvoeren.
Een nieuw bestuurslid moet door de Sept.
berijdbaar
Deze vereniging heeft er bij het ge* Raad worden benoemd.
20 0.48 7.30 13,21 20.30 4.3041.30
21
1.44 8.30 14,11 21.— 5.30*12.00
(Ingezonden mededeling)
22 2.29 9.30 14,54 22.- 6.30*13.00
23 3.11 10.—- 15,34 22.30-7.00*13.30
IN 11 FLEURIGE
24 3.51 11.— 16,14 23.- 8.00*14.00
TINTEN MAT
25 4.30 11.30 16,54 24.- 8.30*15.00
EN GLANZEND
26 5.14 12.— 17.38 0.30 9.00*15.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Mensen en Zaken

Plannen voor Woningbouw

Knap óp die onogelijke schuur met

De avontuurlijke reis

Opbrengst collecte
De op j.l. Zaterdag gehouden collec*
te voor fb.c.=bestrijding ten bate van
,,'Zuid*Ned. Sanatorium" en „Draagt
Elkanders Lasten" heeft ƒ 376,40 op*
gebracht.
Aan allen die hiertoe hebben me*
degewerkt, wordt namens de plaatse*
lijke commissie hartelijk dank ge*
bracht.

Lezing ovet Noord-Afrika
voor I.v.A.O.

103. Manuel, de bedachtzame, sprak niet veel,
maar Raratsus was weer helemaal de oude en vers
telde aan de nieuwsgierige Pluimstaart, het doel van
hun tocht en dat ze erg tegen de verre terugreis naar
hun huis opzagen.

104. Pluimstaart putte zich uit in raadgevingen
maar de uil kwam met betere argumenten, waarnaar
ook Manuel Mol aandachtig luisterde.

Het Instituut voor Arbeiders*ontwik*
keling zal binnenkort zijn -vvinterpro*
gramma bekend maken.
De reeks avonden wordt geopend
met een lezing op 24 Sept. in Ons
Huis door Lode van Gent, die een
beschrijving geeft van zijn in 1952 ge*
maakte reis door Arabië, Marokko en
de Sahara. Het gesproken woord
over de landen, die momenteel weer
sterk in de belangstelling staan,
wordt geïllustreerd door kleurenpro*
jecties.

ZONDAGSDIENST

F&MÏLIEBERICHTEN

WIJKZUSTER:
•Met vreugde geven wij kennis van de
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer» geboorte van ons dochtertje en zusje
straat 7, telefoon 2720.
NANNITA MARJA ERICA
Gedurende de zomermaanden is de Wij noemen haar NANNY,
-Zondagsdienst van de doktoren op#
S. Hofstra
geheven.
T. Hofsira^Kramer
Donny
' PREDIKBEURTEN
Zandvoort, 17 September 1953
n
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Dr Gerkestraat 34 zwart
Zondag 20 September
DANKBETUIGING
10 uur: Ds C. de Ru.
7 uur: Ds G. Wassenaar, prcd. te Langs deze weg doen wij onze hars
IJmuiden*Oost. Jeugddienst.
telijke dank toekomen aan vrienden
en bekenden voor de belangstelling
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 ondervonden bij ons huwelijk.
Zondag 20 September
De heer erj mevrouw
10.30 uur: Dr A. van Biemen van
B. de Vrindtvan Lemmeren
Bentveld.
Van Speijkstraat 6
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur MODEVAKSCHOOL
Hoogmis.
Dir.'Mej. A. Koper
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. NIEUWE CURSUS in PATROON*
TEKENEN en NAAIEN voor eigen
's Avonds 7.30 uur Lof.
gebruik.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
Opleiding Costumiére, Coupeuse en
hoek Emmaweg
Lerares.
Zondag 20-September
Tramstraat 15, Zandvoort
10 en 5 uur: Ds A. clc Ruiter.

Kiest Uw eigen klankkleur!

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 22 September
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".Philips Radio, nieuwste type ƒ 210,—
Spr.: Joh. H. v. Oostveen te Voor» Philips platenspeler op voet ƒ 82,—
burg.
of ƒ l,— p.w.
Philips platcnwisselaar vanaf ƒ 165,—
Zondag 20 Sept. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Dr G. W. Philips gecombineerde toestellen.
iHuygens van het Humanistisch Ver* Philips droogscheerapparaat ƒ 39,75
bond. Onderwerp: „'Gesprek met an* PHILIPS TELEVISIE . . v.a. ƒ 495,dersdenkenden".
Meer uitzendingen en prima pro*
gramma's wachten U.
Met één hand. Alles aan de kant.
Instituut voor
Stofzuigers, tliv. merken, v.a. ƒ 2 p.w.
Arbeiders - Ontwikkeling Komt U ook op on^e MUZIEK* en
FILMAVOND? Maandag 21 Sept.
a.s. in de zaal van Zomerlust. Aan*
Met de camera door
vang 20 uur. Wij hebben nog enkele
NOORD*AFRIKA, SAiHARA en plaatsen beschikbaar. Gratis verkrijg:
baar aan onze zaak.
MAROKKO
TELEVISIE
ELECTRA
Komt allen deze avond naar Lode RADIO
van Gent, die U meevoert op zijn
reizen door de
f. H.
ARABISCHE STEDEN Kostverlorenstraat 7 *«Telefoon 2534

EN DORPEN
Een avbrid Vb7 Oosterse poëzie, vol Bevolkingscijfer van Zandvoort liep iets terug
spanniriè, .-*emotiesr en schoonheid!!!

T> 3
in Augustus
Donderdag 24 Sept. a.s,
Op l Aug. bedroeg net bevolkings*
8 uur precies in „Ons Huis" cijfer van Zandvoort in totaal 11.550,

Toeg.: Leden ƒ0,45; Niet*leden ƒ 0,80 t.w. 5546 mannen en <5004 vrouwen.
Er vestigden zich in deze maand 48
personen. Er werden 21 .kinderen ge*
boren. Er vertrokken 85 inwoners en
3 personen overleden. Het totale be*
volkingscijfer bedroeg derhalve
op
Annex Cabaret „EXTASE"
31 Aug. 11.531. Hiervan':waren 5540
mannen en 5991 vroirwen.r
-' " * ~ '
'"•Gédüréridé^dV maand" Septém*
ber dagelijks van 7.30 uur af:

Hotel BOUWESHerbert Mytteis
(de koning der zigeuners)
en zijn Weens orkest

Nieuw internationaal
Cabaret-programma

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 18 Sept. 8 uur: film „De zoon
van Ali*Baba".
Zaterdag 19 Sept. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 20 Sept. 2.30 uur: film
„In de aap gelogeerd".
Zondag 20 Sept. 8 uur: film „de zoon
van Ali*Baba".
Maandag 21 Sept. 8 uur: idem.
Dinsdag 22 Sept. 8 uur:: film „Tri*
omf der liefde".
Woensdag 23 Sept. 8 uur: idem.
Donderdag 24 Sept. 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Dagelijks in Hotel Bouwes, van 7.30
uur af: Herbert Mytteis (de koning
der zigeuners) en zijn Weens or*
kest; 2 Rocardi's, muziek en acro*
batische dansen; Dreane et José
Martinez, acrobatisch danspaar;
Hilga Cramer, danseres.
Donderd. 24 Sept. 8 u. in „Ons Huis":
Avond over Arabische steden en
dorpen door Lode van Gent, on*
der ausp. Inst. v. Arb. Ontwikk.
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 19 Sept. 8 uur: Toneelgroep
„Theater""met „'De picnic".
Zondag 20 Sept. 8 uur: idem.

TAPIJTEN
Zaterdag wederom ver*
koop jaarbeursmonsters
ver beneden fabrieks*
prijzen. Wiltons ƒ 82,50,
ƒ 125,—. Extra grote ma*
ten 270 x 360 ƒ 155,-.
Zeldzame M. Smyrna's
v.a. ƒ 89,50.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bü Grote
Markt, Haarlem.

UITNODIGING voor de DEMONSTRATIE van Becht & Dyserinck's

Heteluchtoliestookhaarden en fornuizen
te houden op WOENSDAG 23 SEPT van 2-6 u. en van 7-10 u.
in „ZOMERIVUST" Kosterstraat 5 te Zandvoort
Wij verwachten U, om U deze moderne, sierlijke apparaten, voorzien van de
nieuwste Amerikaanse oliebranders, die de oude verwarmingsmethoden geheel
verdringen,r : te tonen. Ze branden zuinig en reukloos, geven zeer grote, direct re*
gelbare warmte, OOK BIJ DE RAMEN, en bieden volmaakt gemak: geen
as, geen stof, geen kolen vullen of opslaan. Nooit meer werken en koken in
koude keukens!
Ter demonstratie wordt niet verkocht.

„Comforta" Hoofddealer

„De Kleine Bijenkorf"

Middenlaan 79, Haarlem, tel. 34319

Dealer, Kerkpl. 5 Zandvoort tel. 2658

Gemeub. ZIT*SLAAPKA*
MER m. gebr. v. keuken te
huur. Br. onder no. 7307
bureau Zandv. Courant.
Fe huur aangeb. keurig GE*
MEUB. ZnVSL.'KA-MER.
AMSTERDAM aangeb. Ie Bad en telef. aanwezig, op
étage, 5 kam., keuk., douche* mooie stand. Br. onder no.
cel, omg. Concertgebouw. 7308 bur. Zandv. Courant.
Gevr. Zandvoort of omg.
KIPPEN en HAAN
kleine woning, liefst m. tuin. te 8koop.
Bentveldsweg 7.
Br. no. 7301 bur. Zandv.Crt.
DAMES! Zoekt Uw voor*
WONINGRUIL
deel: CHEM1CO*WAVE
A msterdamtZandvoort
perm.) nu voor
Aangeb. mod. 2e' etage bij (stroomloze
f 3,— uitsl. m. inl. aclvert.
Surinameplein.
t. 30 Nov. Naar/Totem,
Gevr. woning te Zandvoort. geld.
MAISON MODERN, Zee*
Br. no. 7302 bur. Zandv.Crt.dijk
121. Tel. 47671 ~ K 20.
Te huur gevr. ZITSLAAPK. TE KOOP:
met gebr. v. keuk. of kook* kl. Jaarsmahaard, br. jong.
gel., ged. pl.m. half jaar. Br. winterjas en andere kleren,
m. prijsopg. no. 7306 Z. Crt. 'pl.m. 14 jaar. Dr Gerkestr.
Gevr. 2 ONGEM. KAMERS 139, tussen 4*7 uur.
met keuk., of zomerhuisje. Te koop: zw. HERENWIN*
Br. no. 7305 bur. Zandv.Crt. TERJAS
z.g.a.n., mt. 4800.
Tramweg 30 rd, bij Konin*
Te koop:
ginneweg.
2 z.g.a.n. KACHELS.
Westerparkstraat 5.
Fe koop: Modern noten*
LES GEVRAAGD in Wis* houten SLAAPKAMER Hts*
kunde en Natuurkunde, één jumeau. Schoolplein 3 a.
avond per week, in Z'voort.
K.J.O,
Br. no. 7304 bur. Zandv.Crt.
Zelfst. HUISHOUDSTER ,De Vriendenkring'
gevr. in gezin met 3 school* opent Donderdag 24 Sept.
gaande kinderen. Br. onder haar seizoen in Zomerlust.
no. 7303 bureau Zandv. Crt. Leden kunnen zich nog aan*
melden bij: Secr. G. Luijkx,
Hogeweg 24.
Ontharing d. dlathermie, vergevraagd
w.
v. wratten, moederyl. ,enz.
boven 18 jaar.
Vele aanb. H.H. Dokt. ï>ijnRESTAURANT RINKEL boomstr. 6, H'lem. Tel 24402.

Leerling-kok

Gevraagd:

leerling- of aank, verkoopster
Textiel en Conf. Mag. DE WAAG
Haltestraat 40; na 6 uur Oranjestraat 17 zw.

WIE VOND begin Sept.
mijn groen vest? Verloren
van 'Helmersstr. naar Hob*
bemastr. P. Paap, Hobbema*
straat 8.

Foto „Lion"

MEISJE of WERKSTER
gevr., 4 halve dagen p. week.
Brederodestraat 71.

Haltestraat 69

TE KOOP
solied geb. PERCEEL op Ontwikkelen • Afdrukken
eerste stand, bev. 8 k., keuk., Developping * Printing
douche, gr. zolder. Eigen Developpement * Tirage
grond. Binnen l maand te Entwicklen * Kopieren
aanvaarden. Hypotheek be*
schikbaar.
Garage en Taxibedrijf
Nog enige SOLIEDE PER*
DE
TOL, telefoon 2332
CELEN, met of zond. centr.
verw. Spoedig te betrekken.
Gr. Krocht 18
Makelaarskantoor
De Goedk. Amsterdammer
W. PAAP
u iets op te ruimen?
Kostvcrlorenstr. 1. Tel. 2965 Heeft
Wij kopen alle soorten meu*
en inboedels. Overal
Hoort uw eigen stem. beien
te ontbieden. P. Waterdnm
Philips' nieuwste BAND* ker, telefoon 2164.
RECORDER. Zojuist gear*
riveerd. Café 'H. BLUIJS, 17 Sept. vermist te Zand*
Zeestraat 46.
voort kortharige roodbruine

Belg. Herdershond,

Gevraagd: MEISJE
voor de winkel en de huishouding

P. SCHAAP
Haltestraat 36.

genaamd Tommie.
Bericht Sinnige, Stadhou*
Een ieder kan leren bridgen. derskade 75, A'dam. Telef.
Voor beginners
721431. Beloning.
Lesavonden en aanmelden
iedere avond 8:10.30 uur.
ABONNEERT U
Gezellige sfeer.
op de
Aanbevelend,
ZANDVOORTSE
W. G. GEBE.
COURANT
Grote Krocht 30 a.

ZANDVOORTS HISTORIE

Blijvende kustverlichting in
Zandvoort.
Zandvoort bezat dus, ten behoeve
van de scheepvaart, een- vuurbaken,
waarin kolen werden gestookt, uiter*
aard alleen des nachts. Dat het er

WONINGRUIL
Aangeboden te Purnierend
VRIJE B O V E N W O N I N G
bev. 2 kamer.s ensuite, 2 slaapkamers,
keuken, balcon en grote zolder
Gevr. te Zandvoort huis van gelijke grootte.
Brieven onder nummer 7309 bureau Zandv. Courant, Achterweg 1.

Telef. 2778

VERLOREN Houden oor;
clip. Teg. goede bel. terug
te bcz. Burg. Engelberts*
straat 5hs.

Terugblik in

Op order van Jan van Marselis, Heer
van de Ambacfatsheerlijkheid Zand*
voort, werd in hun vergadering van
29 Juni 1788 door de Schout en de 7
Schepenen de eed afgenomen van de
beide nachtwakers Willem Pieters*
zoon Kooper en Rocus Dammiszoon
van Duin. Dat de nachtwakers be*
edigd werden bewijst wel dat hun
ambt toentertijd belangrijk was: de
veiligheid van het gehele dorp des
nachts was aan hun zorg en oplet*
tendheid toevertrouwd.
Gezien dit feit vertrouwt men zijn
ogen niet als men leest, dat de nacht*
wakers tevens ook
omroepers
waren. Sliepen zij dan nooit?
Zo erg was het nu ook weer niet.
Uit de bewoordingen van hun ambts*
eed blijkt immers, dat zij 's morgens
en 's avonds op vastgestelde tijden
belanghebbenden opriepen naar de
visafslag. In ons artikel „Relletjes in
'Zandvoort in 1788 (nummer -van 11
September j.l.) kan men lezen dat
deze vastgestelde tijden waren: des
morgens om zes uur en des avonds
om zes uur en gedurende een korte
periode zelfs: des morgens om vier
uur en des avonds om zeven uur. De
combinatie nachtwaker*omroeper -was
dus niet zo vreemd als het lijkt.
Genoemde personen
bekleedden
nog een derde functie, namelijk die
van „vuurbaakstokers".

Foto*studio Joh. v.d. Meer

één was is zeker, omdat de eed
spreekt over de vuurbaak.
Hieronder laten wij, in modern Ne*
derlands omgezet, de eedsformule vol*
gen, die wij vonden m het Resolutien*
boek van Schout en Schepenen: „Wij
beloven en zweren, als nachtwakers,
omroepers en vuurbakenstokers bin*
nen de Heerlijkheid Zandvoort, deze

Het vuurbaken
te Zandvoort
ambten waakzaam, getrouw en naar*
stig te vervullen;
op de gewone uren des nachts het
gehele dorp rond te gaan en de tijd
af te roepen;
verder zowel des morgens als des
avonds om te roepen op de uren die
voor de visafslag bepaald zijn en
iedere inwoner die het aangaat be*
hoorlijk te waarschuwen;
de vuurbaak op zijn tijd behoorlijk
te stoken „ten meeste voordcel van
derzelver cassa," en zorg te dragen
voor de benodigde kolen;
en verder in alle opzichten /o te
handelen volgens de verordeningen
als een „getrouwe nachtwaker, om*
roeper en vuurbaakstoker behoort te
handelen."
Verkeerde t zuinigheid.
Ons trof in de eed de zinsnede:
„ten meeste voordeel van derzelver
cassa." Dit kan slechts betekenen:
„met de minste uitgaven uit de kas
van de vuurbaak," of in rond Neder*
lands: „zo goedkoop mogelijk sto*
ken." Hier is nuchtere zakelijkheid,
zoals zo vaak, ontaard tot krenterig*
heid. Het is in onze Vaderlandse Ge*
schiedenis een ergerlijk feit geweest
dat de Overheden in het gewest Hol*
land, hoewel dit voor een groot deel
van de zeevaart en de zeehandel loef*
de, tóch zo schriel waren waar het
uitgaven betrof ten dienste van het
zeewezen in het algemeen en van de
vloot, of het nu om de handelsvloot
ging of om de oorlogsvloot, welke
laatste de handel over zee moest be*
veiligen. Reeds Michiel de Ruyter
had hier in de jaren 1660*1670 meer*
malen tevergeefs over geklaagd en
het was nog slechts enkele jaren ge*
leden (1780) dat de Engelsen in de
vierde Engelse zee*oorlog de vloten

der 7 Nederlandse Provinciën sma*
delijk van de zee hadden verdreven,
tengevolge van schandelijke verwaar*
lozing van materiaal en uitrusting aan
Nederlandse zijde. De zuinigheid van
Zandvoorts dorpsbestuur m dezen
was dus symptomatisch voor die tijd
en typisch*HoHands!
Een veehgebeerd ambt.
Voor een vissersdorp als Zand*
voort was het onderhoud van dit
vuurbaken uiteraard van grote bete*
kems, want de veiligheid der binnen*
komende visscrsschuiten hing er van
af. De vuurbaakstokers hadden dan
ook een soort chef boven zich; ge*
noemd de vuurbaakmeester.
Elk jaar werd hij vlak na Pasen
door de gezamenlijke Schepenen voor
één jaar gekozen. Zo was op 30
Maart 1788 Jacob Koning als zodanig
geïnstalleerd en beëdigd. Om deze
benoeming was fel gestreden.
Op 25 Maart daarvóór immers ver*
scheen de boekhouder (of baas)
Maarten Math in de vergadering van
Schout en Schepenen. Hij was yerge»
zeld door twee van zijn stuurlicden:
Willem van der Schinkel en Elias
Corneliszoon Kraai. Het was de dag
waarop de relletjes in de Kerkstraat
plaats vonden en ongetwijfeld be*
stond verband tussen het optreden
van Maarten Math en deze relletjes.
Math verklaarde op brutale toon dat
hij gehoord had dat er reeds een
nieuwe vuurbaakmeester was gekozen
en dat z ij n stuurman Willem van der
Schinkel reeds twee jaar geleden voor
deze functie had moeten aangewezen
worden. 'Hierop antwoordde de
Schout dat hij op de vrije keuze der
Schepenen geen invloed mocht uit*
oefenen maar dat hij zich wél met
kracht zou verzetten tegen de keuze
van mannen die zich in het openbaar
verzetten tegen de Heer van Zand*
voort en tegen het dorpsbestuur. Wil*
lem van der Schinkel en de Schout
waren kennelijk geen vrienden van
elkaar en als wij de geschiedenis van
de relletjes nog eens nagaan, consta*
teren wij dat inderdaad v. d. Schin*
kei één van de twee personen was,
die later, op 20 April, weigerden het
gematigde verzoekschrift der geza*
menlijke Zandvoortse stuurlieden te
ondertekenen.
Een onsympathieke overwinnaar.
In een volgend artikel zullen wij Ie*
zen dat Math in deze persoonlijke
strijd tegen de Schout zelfs de Ar»

menkas als chantagemiddel gaat ge*
bruikcn.
Desondanks speelde deze figuur in
het dorp een belangrijke rol, want
onder de vier nieuwe mannen die het
volgende jaar jaar, Pasen 1789, door
de Ambachtsheer tot Schepenen wer*
den benoemd, bevond zich ook Maar*
ten Math en twee dagen later kozen
de Schepenen bij meerderheid van
stemmen tot vuurbaakmeester een
stuurman van Math, de reeds genoem*
de Elias Corneliszoon 'Kraai.
Math had in alle opzichten gezege*
vierd.
TH. G. A. BOS.
Amsterdam.

Gemeente koopt grond
aan Kruisweg
De curator in de onbeheerde nalaten*
schap van wijlen de 'heer G. Groene*
veld 'heeft de gemeente te koop aan*
geboden een perceeltje grond, gele*
gen aan. de Kruisweg no. 13, alhier,
ter grootte van 94 ca. De waarde van
dit perceeltje wordt door B. en W.
geschat op ƒ 3,— per m2, of in to*
taal op f 282,-.
Op genoemd perceel, waarop vroe*
gcr een woonhuis aanwezig was, het*
welk wegens onbewoonbaarheid werd
gesloopt, is een crediet*hypotheek ge*
vestigd ten bate van de Gemeente*
hjke Instelling voor Maatschappelijk
Hulpbetoon. De vordering van Maat*
schappelijk Hulpbetoon op de naLx*
tenschap bedraagt ƒ 521,25.
'B. en W. achten het gewenst het
perceeltje aan te kopen voor boven*
genoemde prijs, mits de koopsom vol*
ledig ten goede komt aan Maatschap*
pelijk 'Hulpbetoon, in mindering op
haar totale vordering. De over*
drachtskosten behoren zoals gebrui*
kelijk ten laste van de koopster, n.l.
de gemeente te komen.
Gelet op het advies van de com*
missie van bijstand voor Publieke
Werken stellen B. en W. voor, bo*
venbedoelde grond aan te kopen on*
der de volgende voorwaarden:
1. de koopsom zal bedragen ƒ 282;
2. de koopsom zal volledig ten goe*
de komen aan de Gemeentelijke
Instelling voor Maatschappelijk
Hulpbetoon;
3. de overdrachtskosten komen ten
laste van de gemeente;
4. de overige voorwaarden zullen
nader door'Burgemeester en Wet*
houders worden vastgesteld.

l

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fijnstrijkerü - Snelle aflevering - KASTKLAAB

Pakveldsfctaat 30a, tel. 2887

de,

't HELM winierprogramma 1953/'54

IN 66 UUR. . .

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen ItLugdunum.
Het eerste elftal van Zandvoortmeeu*
wen speelt a.s. Zondagmiddag zijn
eerste thuiswedstrijd voor de compe»
titie. De tegenpartij is Lugdunum uit
Leiden. Na het fraaie resultaat van
de vorige week tegen V.I.O.S. zijn-de
verwachtingen hoog gespannen. Het
elftal van Zandvoortmeeuwen heelt
getoond, dat het als 'het er op aan
komt, tot goede dingen in staat is.
Ongetwijfeld zal er ook Zondag tegen
Lugdunum met volle overgave wors
den gespeeld. Dat Lugdunum over
een ,goed elftal beschikt blijkt uit het
-feit dat deze ploeg de vorige week
gelijk speelde tegen de kampioen van
'het vorig, seizoen, Postduiven.
'Zandvoortm. 2 heeft een vrije dag,
terwijl het derde elftal de competitie
aanvangt met de uitwedstrijd tegen
T.Y.B.B. 2.
'Het 4e elftal van Zandvoortmeeu*
wen, bestaande uit meer oudere spe*
Iers (de z.g. „veteranensploeg"), speelt
's morgens thuis tegen Kennemers 6.
Voor het 5e en het 6e elftal is geen
wedstrijd vastgesteld.
De beide juniorenelftallen hebben
thuiswedstrijden.
Wegens hun jaarlijkse vacanüetnp
hebben de Zaterdagmiddagssenioren
vrijaf voor de competitie.
De adspiranten a, b en c spelen uit'
wedstrijden, terwijl de thuiswedstrijd
van adsp. d tegen 'Haarlem h is uit'
gesteld.
Programma voor Zondag 20 Sepf.:
.Zandvoortm. IsLugdunum
2.30 u.
T.Y.B.B. 2sZandvoörtm. 3
12 u.
'Zandvoortm. 4=Kennemers 6 9.45'u.
Zandv.m. jun. asSt.vogels b 9.45'u.
Zand.m. jun. bsVl'Vogels a
12 u.
Programma voor Zaterdag 19 Sept.:,
Halfweg asZandv.m. adsp. a
3 u.
R.-C.H. dsZandv.m. adsp. b
3 u.
S.I.Z.O. bsZandv.m. adsp. c
3 u.

$M!
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R.K.S.V. „THE ZANDV. BOYS".
Van de Zaterdag en Zondag j.l. ge*
speelde wedstrijden waren de resul»
taten als volgt:
Halfweg 2=T,Z.B. l
2*3
(O.H.C.=beker).
Spaarnevogels 2*T.Z.B. 2
3*1
•Vogelenzang SsT.Z.B. 3
4*2
v. Nispen jun. asT.Z.B. a
5*3
D.E.M, adsp; b*T.Z.B. a
1*4
Foor a.s. Zondag luidt het
programma als volgt:
VogelenzangsT.Z.B.
2 u.
D.I.O.S. 2=T.Z.B. 2
12 u.
D.S.S. 7=T.Z.B. 3
12 u.
Zaterdagmiddag:
T.Y.B.B. bsT.Z-B. a
4 u.
POLITIEsELFTAL SPEELDE
GELIJK
Het Zandvoortse politieselftal wist t
Dinsdagmiddag tegen Heemstede niet
verder te brengen dan een gelijk spel.
De rust was met blanke stand inge*
gaan, totdat een kwartier voor het
einde de bezoekers de score wisten te
openen. Enkele minuten voor het
eindsignaal was het
Inspecteur
Douma, die de partijen weer op ge=
lijke voet bracht. Eindstand der=
halve 1=1.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Nu alle lessen weer geheel op gang
zijn gekomen, blijkt dat zowel bij de
jeugd, als bij de ouderen, velen zich
tot ons werk aangetrokken gevoelen
en zich als lid' hebben laten inschrij»
ven. Vanzelfsprekend wordt dit toe*
gejuicht, omdat ons doel steeds blijft
iedereen de lichamelijke oefeningen
te laten volgen, maar, indien men aan
onze wedstrijden en demonstraties
ter gelegenheid van ons 50»jarig be=
staan wenst deel te nemen, zal de
aanmelding toch niet langer uitge*
steld mogen worden en is bovendien
een geregeld bezoeken van de lessen
vereist.
De najaarsvergadering van de Ken=
nemer Turnkring vindt plaats op 26
September a.s. bij Brinkmann in Haars
lem. Behalve de agenda van de ko»
mende bondsvergadering, wordt te=
vens het technisch programma 1954
besproken.
Athletiek
Tot besluit van het athletiekseizoen
namen een 20=tal meisjes deel aan de
jeugdathletiekwedstrijden van de Kens
nemer Turnkring. Het weer was voor
athletiek niet aangenaam, daar een
flinke wind dwars over het veld
stond en 'het af en toe regende. Niets
temin werd er door de jeugd enthous
siast gewerkt en 'had zij een genoeges
lijke middag.
De meisjes kwamen niet voor een
verenigingsprijs in aanmerking, maar
Willy Sprenkeling wist zich met 1279
punten onder de persoonlijke prijs*
winnaressen te plaatsen.
Wandelen
'Zoals bekend, vindt op 19 en 20 Sep*
tember a.s. de bondswandelmars
plaats vanuit Velserend. Voor hen,
die zich nog niet over het secretariaat
lieten inschrijven, bestaat alsnog -ge*
legenheid, zich bij de start tegen een
verhoogd inschrijfgeld te melden,
*
Door onvoorziene omstandigheden is
de trekking van de loterij uitgesteld,
doch nu definitief vastgesteld op 30
September a.s.

•
kan veel gebeuren!
U hebt dan óók nog juist gelegenheid
één of meer abonnementen te bestellen
Opgaven (uiterlijk 21 Sept. — 12 uur v.rn. —)
Dr C. A. Gerkestraat 93 zw.

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan het Kennemer Flnanclerlngs-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U lu moeilijkheden bent geraakt
(sanering). ,
TJw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten.

THEATER „MONO P

OLE"

Stationsplein * Dir. Gebr. Koper c Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 18 tot en met
MAANDAG 21 SEPTEMBER, 8 uur
Tony Gurtis, Piper Laurie, Susan Cabot, Morris
Ankrum, Victor Jory in:

De zoon van All-Baba
(Technicolor). Een film van intrige en verraad,
pracht en praal.-in het boeiende Oosten. Een fa=
buleus schouwspel.
Toegang 14 jaar.
Vanaf DINSDAG 22 tot en met
•DONDERDAG 24 'SEPTEMBER, 8 uur
Claudette Colbert, Ann Blyth, Robert Douglas,
Anne Crawford in:

Triomf der liefde
Achter eeuwenoude muren zochten zij 'beschers
ming.. maar de moordenaar was in hun midden..
Claudette .Qolbert dn haar glansrol.
(14 jaar).
ZONDAGMIDDAG 20 SEPTEMBER, 2.30 uur
SPECIALE 'MATINEE: Wij presenteren een vro»
lijk programma met Bonzo de Chimpansee in:

In de aap gelogeerd

Thrilling
Ik ben op het ogenblik zwaar aan de
detectivesroman.
Niet dat dat nou altijd een wenss
droom is geweest, rnaar meer omdat
we nieuwe buren hebben met een
kast vol thrillers. En aangezien r/.\y
zelf zo langzamerhand uitgetrild zijn,
wisselen wij nu onze boeken uit. Wij
duiken in de moorden en zij in onze
maritieme bibliotheek.
'Zij varen met Witte de Witih in de
Sont en -wij met (Hercule Poirot langs
donkere slootjes vol lijken.
•*•En tot mijn ontzetting bemerk ik
hoe verdorven ik eigenlijk ben, hoe
primitiefVbloeddorstig, want 'n moord
doet me niks meer.'
Eerst wel, eerst gooide ik na het
derde slachtoffer op de eerste blad*
zijde het boek vol afgrijzen weg: bah,
ongezonde lectuur, spelend met de
laagste instincten in de mensen. Maar
Onze kaas-experts weien precies waar in
allengs ben ik veranderd. Met Poirot
Nederland de beste kaas wordt gemaakt. Doch
zeg ik .gewoon, ah oui, c'est ca, als
die beste kaas wordt pas de lekkerste kaas
er weer een beeldschoon meisje
door de dagelijkse, uiterst .vakkundige verzordoodgeknuppeld is. Erg hè, en dan te
ging In onze eigen moderne kaaspakhulzen.
denken dat ik bibberig, van misselijk*
Neemt eens proeft
heid word als ik hoor dat er drie
straten verder een hondje is overs
Van 77 il m 23 Sept.
reden.
Toch geloof ik dat ik er eens mee
moet ophouden, het wordt zo ener»
Verjaagde kaa&prijzen
verend.
t
bijvoorbeeld pp een pers
Edammer jong . . soogram 119 ronAlszitiktenu-wac'hten,
denk ik: nu goed
de situatie in. me opnemen. Klok drie
Edammer Belegen . soa gram 144
minuten voor half .zes. Enige waclis
ten'de reizigers op een bank. Anderen
Goudse jong . . . 500 gram 129
die heen_en weer lopen. De trein naar
Den Haag rolt binnen. Druk gedoe
Goudse belegen . . . soo gram 149
van uits en instappende mensen. De
trein gaat vertrekken. De portieren
Belegen Boeren Meikaas soo gram 159
worden gesloten. En daar, op het a}'
lerlaatste ogenblik komt hij aansnel*
Leidse Volvet Jong . soo gram 139
len, het onopvallende, armoedig ge»
klede mannetje met' de bolhoed, koit'
BOFFIEKOFFIE de koffie die iedereen zo
om de moordenaar. Ik prent zijn
lekker vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Hei/n.
uiterlijk diep in mijn .geheugen, het
zal de politie straks van onschatbare
waarde blijken.
Maar de volgende dag zoek ik vers
geefs de vette koppen in de krant:
moord in de trein AmsterdamsDen
Haag.
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!
Een en ander komt .mijn rust niet
ten goede. Hoeveel autonummers zal
ik nog moeten onthouden voor ik
LES
Aanvang werkelijk een vrouwelijke Caryl O'
zal zijn?
der lessen Hara
SCHOOL
iHet zal mij benieuwen. Alleen hoop
begin
ik dat ze me nooit zullen vragen een
October
spin dood te maken want dat vertik
ik eeuwig.
NEEL.
Inschr. Maandagavond van.8=10'uur in „ESPLANADE",
Bad'huisplein.
'•
" ' '''

Voor 'n fijn stukje KAAS
naar ALBE RTHEIJN

ALBERT HEIJN

DANS

Joh. L. van Duin

Baby Bonzo brengt Pa en Ma tot wanhoop!
Baby Bonzo laat U schateren van het lachen!
Toegang alle leeftijden.

Gevonden voorwerpen

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs [Drukkerij
Achterweg l fel. 2135

Verlichting RuimtBelU op ?
Zo' juist ontvangen van de
Jaarbeurs pracht collectie
LAMPEKAPPEN
SLAAiPKAMERLAMiPEN
SCHEMERLAMPEN '
PIANO», SOHILDERIJ= en
BUREAU VERLICHTING
Zie de etalage f

Henk Schuilenhurg
De Goedkope Amsterdammer

Huishoudlompen
25 et per kg.
Koper, lood, zink, de hoogste beurs
prijs.
iPakhuis: SCHELPENPLEIN 7
geopend van 9—5.30 uur

Broeken, vesten en jassen. Dekens,
vitrage, lopers enz. bij

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
KORFBAL'NIEUWS
'De iZandvoortse Korfbal Club komt
het a.s. seizoen met twee twaalftallen
uit in de 3e klasse 'B -van de 'Haar*
lemse Korfbalbond. De tegenstan*
ders van Z.K.C, l en 2 zijn: Oosters
kwartier 6, Oosthoek 4, Sport Ver*
eent 3.
Voorts zal voor de eerste maal met
een adspirantentwaalftal aan de com*
petitie worden 'deelgenomen en wel
op Zaterdagmiddagen. Voorlopig
worden de •wedstrijden in Haarlem
gespeeld.
Voor a.s. Zondag is vastgesteld:
'Z.K.C. IsSport Vereent 3. Aanvang
10.30 uur te Santpoort.
KLAVERJASCLUB „DE KRAAIJ"
'Bovengenoemde kaartclub begint op
Vrijdagavond 18 Sept. a.s. weer het
winterseizoen in <le zaal van de heer
J. Bluijs aan de Bureweg. Ook nieus
we leden zijn hartelijk welkom.
•DAMES K.J.C> „NOORD"
De uitslag van de kaartavond op
Woensdag j.l. is als volgt: 1. mevr.
S. Bol; 2. mevr. F. Molénaar;(3. mevr.
A. Menks; 4. mevr. A. iMulder.

Bij voldoende deelname worden deze
-winter de volgende cursussen ge=
organiseerd:

I. Cursus Engels v. beginners
Aanvang Woensdag 23 Sept.

II. Cursus Staatsinrichting,

Middenstandsopl.
MANCHESTER
WERKKLEDING

Klein en gxoot
eten
v.d. Werff's brood

Instituut voor
A. Akersloot op:
Arbeiders- Ontwikkeling
telef. 2845

Grofe Krocht 5=7 - Tel. 2974

Koopt nu uw

j. H. G. WEENINK

d.m.v, kleine clubs op dag en
av. o.l.v. J. van Ravenswaay,
Leraar M.O. Inl. en prosp. bij:
A. ANTONIDES, Burg. Engel*
bertsstr. 4 en Woensdagav. 8=9
u. Patronaa'tsgebouw. Tevens in
Haarlem Floraplein 19. Praktijk
Boekh. - M.B.A. - Wiskunde.
Honderden geslaagden.

door Mr Porrenga. Aanvang 2 Oct.
III. Arbeiders - Avondschool,
Cursus in Rekenen, Ned. Taal en
Sociale kennis.
Aanmelden bij: Mej. G. Boknia, Tol=
weg 6; Hr C. H. 'Hassink, H. de 'Groots
str. 17; Hr S. Horeman, Helmersstr. 50
De BESTE RECLAME is adverteren
In de ZANDVOORTSE COURANT

K.J.C. „ZANDVOORT"
AGENDA
Ook K..J.C. „Zandvoort'' begon Dinss
voor de openbare vergadering van
dag j.l. weer met klaverjasse^; 26 \e^
raad der gemeente Zandvoort op
den van de 30 waren aanwezig; 3 keer
Dinsdag 22 Sept. 1953 8 uur.
werd geloot voor de spelrindeling.
. Als eerste vier eindigden: 1. J. 'Kol
jr., 2. D. Visser sr., 3. J. Koper en 4. 1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot wijziging van de vers
D. Visser jr.
ordening, regelende de samenstel»
ling en werking van de commissies
van bijstand.
B U R G E R L I J K E S T A N D 3. Voorstel tot benoeming van de Ie*
den der commissies -van bijstand.
11=17 September 1953
4. Voorstel tot benoeming van een
Geboren: Klaas, zoon van K. Jacobs
lid van het bestuur van de ge»
en E. Terol; Gerard Eduard, zoon
meentelijke . dienst voor Maat»
van G. Poots eri .A. de Groot;
schappelijk Hulpbetoon,
'Haitse, zoori van A. .Hoekema en 5. Voorstel tot aankoop van een pers
A. Roubos; Albert, zoon van A.
ceeltje grond aan de Kruisweg.
Zwemmer en M. P. Koning; Wiebe, 6. Voorstel tot vaststelling van de 13e
•zoon van K. Tilstra en A. J. van
suppletoire begroting voor de
Klaveren.
dienst 1953.
Ondertrouwd: J. -H. Henkes en J. 7. Voorstel tot verkoop van 'bouw*
Deuiekom; F. A. Steemers en C.
terrein voor de bouw van 50 wo«
van den Akker.
' .
ningen aan de Dr C. A. Gerkes
Getrouwd: C. J. de Beer en J. Paap;
straat' e.o. door de Woningbouw*
B. P. J. de Vrind én C. J. van Lem»
vereniging
„Eendracht
Maakt
meren; R. F. van Luijk • en A. P.
Macht.', en. tot het verlenen van
Veltkamp; A. Paap en F. M. van
voorschotten tbr financiering van
der Mije; J. van den Broek 'en A.
deze bouw. . .
Schrader.
S. Voorstel tot het aangaan van een
Overleden: 'M. Burgman, oud' 37, j.,
geldlening groot' ƒ 1.500.000,-.
echtg. van H. M. Wusten.
9. Rondvraag.

AANWEZIG TEN BURELE:
kinderbril, donker montuur; zonnes
bril, groen; tekening (De Witstraat);
bewijs „van toekenning"; militaire
baret, cap; windjack, bruin; badjas,
blauw; bovenste deel van damess
zwempak, groen; zwembroek, bikinis
geelsrood; pakje TwinsShag; 2 L\ps>
sleutels aan rood riempje; bal, plastic;
6 kin'derscheppen; dop van benzines
tank; foto's; huissleutel, koperen; bals
point, blau~w.
AANWEZIG BIJ. DE VINDER:
kinderbril, Spaarndamsestr. 56, Haars
lem; motorbril, Vondellaan 26,alhier;
poesje, -gestreept grijs, Zandvoort'sel.
1'6; hond, spaniel, v. Ostadestraat 18;
hondje, zwartswit, Haarlemmerstraat
94; hond, spaniel, Brederodestraat 3;
2 muntbiljetten ƒ 1,«, Hogeweg 21;
portemonnaie m. inh., Sterreboslaan
16, Bloemendaal; portemonnaie met
inh., Kerkstr. 27, alhier; lot, Excelsior
Bilderdijkstraat 4; damesarmbandhors
loge, Hoofdbur. v. Pol, A'dam; lig»
stoel, Zeestraat 64, alhier; petje, Potf
gieterstraat 46, zwembroek. De Wit'ts
straat 5; vulpen, Parker, Amsterd.
Vac.kolonie, Kost'verlorenstr.; Teddys
beer, L'Amistraat 9; pop, Duinstraat
12; bal, plastic, v. Stolbergweg 10;
kleed, -wit' gebreid, Koningstraat 35;
damesrijwiel, Gasthuisplein 3; vulpen
en potlood in etui en .metalen voors
werp, Hogeweg 60, achterom; hond,
spaniel, van Oos'tadestraat 32; hondje
'zwart, Wilhelminaw. 29; poesje, Wes«
terparkstraat '27.
IZij, die door hen verloren voors
werpen afhalen bij de vinder, worden
verzocht hiervan kennis te geven aan
het bureau van.politie, afdeling „Ge^
vonden Voorwerpen".
Gevonden voorwerpen kunnen iedere
Maandags, Woensdags en Zaterdag»
middag, van 14 t'ot 17 uur aan het
bureau van politie, Hogeweg 37 wors
den afgehaald.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen T. noodgevallen)
Gent. Secretarie

2499 Gcm. Geneesheer, Julianaweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhulsplein
2SS7 StoomwasserU „Hollandia",
fünntrykery, J. H. G. Weenlnk,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
2424 AutobedrQven „Rinfca"

Oranjestraat en Stationsplein
2975 Job. SUtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
3254 Wtfnhandel I*U«rte, 2*eetr. 44
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Redactie: E, Leef lang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135; Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per'mm-hoogte

voor ZANDVOORT,

BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

op de tribune. De tweede
Zandvoortmeeuwen-Lugdunum 2-3 •baritons
overwinning in successie? Nog even

Abonnementsprijs ƒ 5,- per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

„ONS GEBOUW"

wachten! zei linksbuiten Bekkering.
(dank zij veler medewerking opgeknapt)
Lusteloze eerste helft
('Weer die verschrikkelijke 'Bekkering,
die nu niet alleen Stokman uit balans
maar tevens Jacob Keur in
't 'Heeft er lange tijd naar uitgezien de doelman volkomen verraste.' 1=2 ! speelde,
een
geslagen
positie bracht). Zijn di*
Of
de
achterhoede
van
Lugdunum
dat de wedstrijd Zandvoortmeeuwen*
agonale
schot
trof doel. 'Een meester*
zenuwachtig
begon
te
worden,
zal
wel
Lugdunum in een doelpuntloos gelijk
lijke
goal.
Maar
gingen die Grote belangstelling bestond er Za* inspecteur van de verzekeringsmaat*
spel zou eindigen.' Drie kwartier nooit bekend . wórden gemaakt, epn twee Zandvoortse'waarom
verdedigers in liet terdagmiddag voor de officiële her* schappij „De Centrale", de heer A.
feit
is
't
echter
dat
een
der
achter*
trachtten twee machteloze voorhoe*
doel staan, als ze toch niet van plan opening van „'Ons .Gebouw" in de Molenaar namens de Zandvoortse
den de -vijandelijke verdediging onder spelers, enkele minuten na het Zand* waren iets aan de'situatie te verhel* Brugstraat, dat na diverse werkzaam* IBjestuurdersbond, de (heer C. Vlie*
de voet te lopen, maar telkens kon* voortse -visitekaartje een overtreding pen
heden een grote verandering heeft land namens de Alg. Ned. IMetaalbe*
?
den de teruggetrokken achterlinies beging, die de scheidsrechter niet kon
ondergaan.
drijfsbond, de heer J. Pfundt namens
Met
dat
al
was
'de
stand
2*3.
En
redding brengen, zij liet na menig be* tolereren. (Over deze strafschop zul* niemand kon er toen, met een kwar*
In 'zijn openingswoord memoreerde de 'Ned. Protestantenbond (de eige*
nauwd ogenblikje. Zandvoortmeeu* len de meningen blijven, verschillen,' tier spelen nog, aan geloven, dat dit de tijdelijk voorzitter van de stich* naresse van het gebouw), de heer J.
wen was in de eerste speelhelft ech* doch de scheidsrechter heeft 't laat* tevens de eindstand zou zijn. In dit ting, de heer. iG. J. Sterrenburg, de G. Bisenberger namens de toneelver*
ter in één opzicht de mindere van ste woord, 't Moge de verdediging, laatste kwartier kregen beide ploe* gebeurtenissen. Voor de oorlog werd eniging „Op 'Hoop van Zegen", wet*
Lugdunum, n.l. in het positiespel. die hier nogal protesteerde, tot meer gen nog kansen volop, maar onzuiver het zaaltje gebruikt als ontspannings* houder A. Kerkman namens de Alg.
Overal waar de bal gespeeld werd, voorzichtigheid in het strafsc'hopge* schieten hield de score ongewijzigd.
lokaal__ voor de werklozen en des Ned. Bouwarbeidersbond, de heer
stond wel een groenhemd, die voor bied brengen!) Maar goed, Bank Cas*
avonds" als vergaderlokaal. Tijdens de 'F. de Jong namens de Algemene
Een
nederlaag
dus,
die
misschien
verdere expeditie zorgde. En
het tien legde de bal op de witte stip en had kunnen worden voorkomen, als oorlog werd er maar zeer weinig ver* Bond van Ambtenaren en de heer S.
tempo lag'ook hoger bij Lugdunum. de duik, die doelman v. ,Well in de men bijtijds het juiste tegenspel had gaderd, de bezettende macht maakte iHoreman namens het Instituut voor
Vooral de rappe linkervleugel van de uiterste rechter benedenhoek maakte, gevonden. Maar tevens een nederlaag, hieraan echter helemaal een abrupt Arbeiders Ontwikkeling. Diverse ge*
Leidenaren gleed nog al eens door de was alleen maar om te zien of de bal die volstrekt niét behoeft te ontmoe* einde door alle meubilair in beslag te schenken vergezelden de goede wen*
Zandvoortse verdediging. C. Stok? werkelijk zó dicht langs de paal was digen. Wij zijn er ,van overtuigd -dat nemen en naar onbekende oorden af sen, te weten een enveloppe met in*
man had geen pleizierige dag .tegen* gegaan. (Een specimen van een onbe* het 'Zandvoortse aanvals*quintct — te voeren. Hoeveel moeite er ook houd, bloemen, 80 kapstokken, een
over de .handige linksbuiten Bekke* rispelijk genomen penalty en.. 2*2!) indien het tempo wordt opgevoerd voor gedaan werd, schadevergoeding spiegel, een cocosmat, een vloermat,
En ja, toen zat er weer alles in. — in 'de loop van het seizoen nog van bleef. geheel en al uit, terwijl geld een waterstel, een rubbermat, een lo<
ring, die toch op het beslissende mo*
ment z'n kansen miste, doordat hij Zandvoortmeeuwen rook een over* zich zal doen spreken!
voor nieuw meubilair niet aanwezig per, een melkkoker en lepeltjes.
een ijlings teruggetrokken 'halfspeler winning en het werd luid aangemoe*
was.
•De laatste spreekster, mevr. J. van
H.W.
of zelfs een der binnenspelers (!) op cligd door heldere tenoren en donkere
In de afgelopen winter werden de Duijn*Schilpzand, sprak als voorzit*
z'n weg vond. Overigens wuifde het
koppen bij eljcaar gestoken en be* ster van de Vrouwenbond van het
Leidse binnentrio in deze periode
sloot de ledenvergadering een lening N.V.V. en zorgde tevens nog voor
meer dan één kans nonchalant weg.
te sluiten om het allernoodzakelijkste een grote verrassing. Zij deed name*
iHet was te danken aan 'het trap*
aan de zaal te verbeteren en om meu* lijk de toezegging dat volgend jaar
Instituut
voor
Arbeidersontwikkeling
vaste wegwerken van aanvoerder Bud
bilair aan te schaffen. De Vrouwen* nogmaals — met ieders medewerking
•'Water; dat de rust althans dubbel*
bond van het N.V.V. hoorde van de — een bazar georganiseerd zal wor*
stelde
veelzijdig
programma
vast
blank kon ingaan.
moeilijkheden en nam vele maat* den om te trachten een geheel nieu*
. Na de thee bleek G. Halderman,
regelen voor het organiseren van een we vloerbedekking te verkrijgen.
die 'linkshalf had gespeeld, -naar de Het Instituut voor Arbeidersontwik* 21 Jan. '54: Burgemeester Roelsema bazar. Deze werd in Augustus j.l. ge*
De heer Sterrenburg was uitermate
voorhoede te zijn gedirigeerd. Blijk* keling te Zand'vuort heeft voor het
uit Hogezand spreekt over „Kunst houden 'met een opmerkelijk resul* verrast' en dankte de Vrouwenbond
baar hoopte men profijt te kunnen komend seizoen een interessant en
taat, daar het mogelijk was over te reeds bij voorbaat voor de vele voor'
en Gemeente".
trekken van zijn sprintscapaciteiten. veelzijdig programma opgesteld.
gaan tot aanschaffing van 50 stoelen bereidende werkzaamheden.
10
Febr.
'54:
Marionetten*opera»voor»
En inderdaad, er werd •veel leven*
en zes tafels, alsmede tot aankoop
stelling van de opera „Cavaleria van
Behalve de reeds aangekondigde
diger-gecombineerd, - terwijl de -aan* avond
vitrage en kopjes en schoteltjes.
Rusticana"
in
de
uitvoering
van
op
24
Sept.
„Met
d_e
camera
vallen, die de Zandvoorters onderna* door Noord*Afrika", organiseert het
Natuurlijk ontbreekt er nog een flink
.Scalakoor
en
«orkest
te
Milaan,
men, de Leidse verdediging tot' na* Instituut:
maar er bestaat goede hoop
met beroemde Italiaanse zangers bedrag,
• ƒ
denken stemde.
op uitkomst. .
V.P.R.O.-avond in Monopole
in
de
hoofdrollen.
Jammer voor de. hardwerkende 8 October: „Lekenrechtbank'' onder
Ongeveer 25 vaklieden: electri*
's
Middags
voor
de
kinderen:
Zandvoort=ploeg kwam het succes van
ciëns, metselaars, loodgieters, tim* 10 November zal in Monopole een
leiding 'van de in Zandvoort wo*
Paulus de Boskaboutef.
de gewijzigde opstelling (St. Water nende auteur 'A. D. Hildebrand.
merlieden, schilders, enz. werkten ge* VJP.R.O.*avond worden gehouden.
4
Maart
'54:
De
heer
Blankestein
van
middenvoor en P. v. Loon rechtshalf)
durende vier rweken aan de interne Spreker is 'Ds N. Pad't. Medewerking,
Een serie problemen, waarin 'het
•Het
Parool
wordt
hiervoor
uitge*
aan de andere kant. De beide vleu*
veranderingen,' zonder enige vergoe* wordt verleend door het Benny Vre*
publiek gevraagd wordt het schul*
nodigd
om
over
een
actueel
on*
gelspelers van Lugdunum 'begonnen
ding(!) waardoor de zaal een geheel den Micro»Cabaret.
dig .of onschuldig uit te spreken.
derwerp te spreken.
zich te roeren. Reeds eenmaal snelde 29 Oct.: Een aantal documentaire*
ander en gezelliger aanzien heeft ge*
25 Maart '54: Surinaamse avond.
rechtsbuiten Filippo langs de ver*
kregen.
films
over
radio
en
posterijen,
ver*
'baasde 'P. Keur, die toch waarachtig
De heer Sterrenburg dankte dan
15 April '54: SlotaVpnd met.Willem
zorgd
door
de
Propagandadienst
•geen kleine jongen, is. 'Het schot-van
ook alle medewerkers en =sters voor Jaarvergadering
van Capelle. .,t -"-; .der
P.T.T.
dé LeidstrvJeugtshnan-jvlaogï-langB-de.
.*huri--3teuh-cn--"^-erklasEdc-7,Ons- Go*, „ZancLvocrtmeeuwen" *
Een- inderdaad belangwekkend pro* bouw" voor heropend.
verkeerde kant van de paal. J. Keur 19~ Nov.: Voordrachtsavond door
Qt'to Sterman.'
gramma, waaraan.,' mettertijd . uiter*
.kwam goed z'n doel uit en verkleinde
Vele sprekers "voerden hierna min
voetbalvereniging „Zandvoort»
daardoor de trefkans aanmerkelijk,
9 Dec.: Dr Lokkérbol spreekt over aard nog de nodige aandacht dezer* of meer uitvoerig het woord. Zo noe*' De
houdt op Maandag 28 Sep*
zijds zal worden besteed.
„Kanker en kankerbestrijdin'g".
men we o.m. de heer N. iHooykaas, meeuwen
tember a.s. haar jaarvergadering in
Gedenkwaardig kwartiertje.
„Zomerlust". Naast de jaarverslagen
En toen volgde een gedenkwaardig
van secretaris en penningmeester ver*
kwartiertje! Linksbuiten Bekkering
meldt de agenda verkiezing van twee
had weer eens z'n hielen getoond aan
wegens tussentijds be»
ver gooide, was hij dit stuk kwijt, bestuursleden
Stokman, een hoge -voorzet
en
danken van de 'heren W. Kubhenga
waarna
ik
hem
met
Db5
x
e5
en
Pn8
reohtsbuiten Filippo sloeg met een
R. Korver. Ook in een vacature
x k!2 op de knieën dwong. Deze par* en
nijdige beweging van z'n 'hoofd, de
voor de elftalcommissie moet wor*
tij"
verschafte
mij
veel
zelfvertrou*
Nimzo:V-riezenveens favoriet.
•bal zwiepend in het net. 0*1 !
den voorzien wegens bedanken van
wen.
'Dit succes inspireerde linksbinnen
de heer W. van der Mije.
iHet
bleek
mij
dat
de
andere
zes
al*
Mizzee dermate, dat hij vier 'minu* Men had mij uitgenodigd voor 'het laatste zet een meesterstukje van de
Voorts zal de leden het nieuwe
len
Nimzp*Vriezen'veens
hadden
ge*
ten later een solo*actie op touw .zette. schaakstournooi om de Europa*plunje Chinees geacht. Ik kuchte van achter
huishoudelijke reglement ter goed»
kozen
en
ik
maakte
mij
blij
over
hun
Piet Keur, van Loon en Stokman zak. Ik was aangenaam verrast, hoe* m'n hand en trok van leer: Pgl*b5!
keuring worden aangeboden.
trachtten elkaar wijs te maken dat zij wel ik moest toegeven dat mijn spel De meesten onder U zullen denken, intelligentie. Intussen had Berialen*
kov,
met
wit
tegen
Cunningham
spe*
behoorden in te grijpen, edoch.
de
laatste jaren aanmerkelijk is voor*
' lend, een steek laten vallen door te
snelyoetige Leidenaar had niet <ge* de
Van de andere kant echter
verklappen dat hij Mac Carthy een „KINDERVREUGD"
wacht op de uitslag van de 'bespre* uitgegaan.
t mij niet duidelijk dat ik al
rare snuiter vond. „Waarom?" vroeg
kingen. Slechts het uithollende net was'
werd gekeurd om deel te ne*
Cunningham
verbaasd,
„Carthy organiseerde
was de laatste hindernis op de baan waardig
men aan het sterk bezette t'ournooi te
schaakt niet eens'.
van het vlijmende schot. Dat was 0*2. •Beerta.
Het was een inderdaad'
„Juist daarom.... deed hij dat spannende Vossenjacht
De Zandvoortse voorhoede liet- 't uitgelezen
club,
waartegen
ik
maar!"
antwoordde Berialenkov. In*
er niet bij zitten en vijf minuten la*
•De speeltuinvereniging „Kinder*
handschoen moest opnemen
middels had hij. vijf keer achter el*
ter 'begon het vijftal nadrukkelijk aan de
de cantine van de Politie*
kaar z'n Koning van el naar fl ver* vreugd organiseerde Zondagmiddag
de Leidse voorsprong te knabbelen, in
te Beerta. Hier
schoven, zodat hij remise kreeg. Ja, een vpssenjacht voor de jongeren van
doordat een ver schot van St. Water sportvereniging
volgen de namen van de acht
de Russen zijn geslepen. Maar Cun* 10 tot' 14 jaar. Reintje de Vos liep als
prominenten:
ningham zei achteloos: „O., in orde mens door de straten en had als her*
Voor Finland: Malakihiki, voor
Serge, je 'krijgt de zak toch niet". kenning een vossenkop op jas of
Turkije:' Omar Ogaloma, voor
(Hij 'bedoelde, natuurlijk de uitge* mantel. Zo'n vos moest aangehouden
worden en diende op verzoek zijn of
Argentinië: Alfredo Grosioso, voor
loofde Europasplurijezak).
.Eerste steenlegging
'China: Dr Fu 'Manchu, voor Rusland:
De par,tij tussen -Heinz Ochs en haar 'handtekening op een kaart te
Serge Berialenkov, voor Duitsland:
Malakihiki was zeer spannend. Aan* plaatsen. Vijf vossen moest men te*
voor bejaardentehuis
Van links naar rechts:
vankelijk speelde de Duitser op genkomen, terwijl men van de vier
'Heinz Ochs, voor Amerika: Ted Cn*
dr Fu Manchu en Bartje.
snelle successen en de Fin kon daar* controleposten vier vlaggetjes moest
De eerste steenlegging voor het be* ningham en voor Nederland: Bartje.
.tegenover slechts een onverdedigde ontvangen.
jaardentehuis aan de Zandvoortse: Ik voelde mij klein, maar toog wel*
De route, dit keer door Plan Noord,
centrum*pion van hem pikken. In het
laan is vastgesteld op 9 October a.s.
verloop van de strijd kreeg Malaki* was niet gemakkelijk, doch indien
hiki echter een open lijn, die hij met men zich stipt aan de aanwijzingen
Burgemeester Mr H. M. van Fenema origine, zoals Ü wellicht zult begrij*
/'n twee torens, z'n paarden en de hield en binnen een reeds van te vo«
pen
rukte
mij
de
jas
van
't
lijf.
gambirt'in
volgd
door
een
drWkwarts
zal deze handeling verrichten.
ren vastgestelde tijd binnenkwam,
„Om 's hemelswil.... wat ben je de toren*variant. Ik zag tot mijn on* Dame opvulde. Toen gaf Heinz op. moest men foutloos de speeltuin be*
laat! Kom nu, je speelt met' wit tegen uitsprekelijke vreugde dat Fu Manchu (Ondanks 'z'n komaf, is hij een goe- reiken. Toch was er maar één knaap
verliezer, zeggen ze in Beerta). De
Fu Manchu
De anderen zijn al mijn bedoeling niet door had.
Serie kunstavonden
Ogalorha en de pittige Argen* van de ongeveer 40 deelnemers, die
bezig!"
Nadat ik achtereenvolgens mijn Turk
tijn
.Grosioso
zich tussen zonder strafpunten bleef, namelijk
van 't Helm gaat door
Ik keek de zaal in. Dr Fu Manchu Dames*paard, de Koningstijger en de zetten doorverdiepten
in
de
notulen
van de Rudi 'Biseriberger, die met de eerste
stond, met z'n armen over de borst vier pionnen had geofferd, wees de
prijs, een waardebon van een rijks«
't Aantal abonnementen, dat is ge* gekruist, in een lang geel gewaad, Chinees 'het onmiddellijk uit deze Zandvoortse gemeenteraad. Het lo* daalder,
ging strijken.
nomen op de serie kunstavonden van groenachti.g naar mij te staren. Ik combinatie voortvloeiende Dame*offer perpaar van Alfredo sneuvelde, toen
IHenk Spierieus en Jan Termaat
't Helm, is zo groot,'dat deze reeks huiverde en nam in overweging deze van de hand. „Kom op, ouwe reus!" hij ademloos kennis nam van de ge* liepen
vier strafpunten op. Na loting
-voorstellingen definitief doorgang zal partij gewonnen te geven. Tussen het zei ik grijnzend. „De brandstapel voor waagde discussies over de rechte werd eerstgenoemde
als tweede ge*
'boulevards.
„En
ze
zijn
niet
eens
vinden!
publiek en de rook door zag ik drie Leentje." Fu Manohu ergerde zich en
Negen deelnemers vielen
De toenemende belangstelling voor tafeltjes, waaraan respectievelijk, za* hij wierp mij een handvol hondenrijs't recht", mompelde hij, „wat 'n men* klasseerd.
in de prijzen. De overigen gingen met
dit soort avonden, is een verheugend ten: Berialenkoy=Cunningham,. Heinz in het gezicht. Ik veranderde daarop sen, die Ollanders!"
een troost'prijsje 'huiswaarts.
Ik
heb
het
einde
niet
afgewacht,
verschijnsel.
.
Ochs*Malakihiki en tenslotte de ge* in een blauwe vleermuis, die naar* want m'n neefje kwam met m'n ge*
Het een en ander trok vanzelfspre*
bruinde Grosioso en Omar Ogaloma. geestig om het hoofd van Fu Manchu bruikelijke ijs=friction. (Ik weiger te kend bij de ouderen, vooral in Plan
Iedereen keek medelijdend naar me, fladderde. Ik schaakte echter door en schaken zonder ijs op het hoofd. Ik Noord, grote belangstelling, doch de
want het spel van de Chinees stond dat bracht' de doctor buiten zich zelf. raad deze gewoonte aan, ook voor speurzoekers trokken zich hiervan
Mondaccordeonvereniging
'bekend om z'n fijne, wrede trucjes. Hij kwam niet meer binnen en bood niet=schakers.
't' Is erg fris). 'Nou, zo* niets aan.
„Excelsior"
Dr Fu Manchu begroette mij met op* remise aan.
Deze vossenjacht is zeer in de
als
U
-weet,
heb
dan dat tournooi
wekkende Chinese spreekwoorden,
,,Je zuster"', zei ik, „nu ga ik door!" gewonnen, maarik voldoening
geeft jaarlijkse uitvoering
smaak gevallen en zal spoedig her*
heeft
die hij mij sinister toefluisterde. Een Ik gaf mijn andere paard de vrije teu*
affaire me niet gegeven. In de haald worden, doch dan volgens een
De Zandvoortse mondaccordeonver* herinner ik mij nog goed: „De laat* gel, zodat 'het goede dier dood en deze
door het dorp. Het bestuur van
Europa*plunjezak
ik niet eens route
eniging „Excelsior", onder directie komer is nooit te laat voor z'n be* verderf begon t'e zaaien in de stelling m'n boterhammen kon
„Kindervreugd" heeft wel eer van
bewaren.
Ze
'had*
van de 'Chinese meester. Deze ver*
van J. A. Paap, geeft haar jaarlijkse grafenis"!
me moeten zeggen dat het ding 'haar werk'''gehad en ziet toch maar
Ik knikte vriendelijk, hoewel ik ten oorloofde zich nog enkele grapjes op den
uitvoering op Zaterdagavond 3 Octo*
steeds kans de jeugd te trekken. En
naar
schimmel stonk, vind dk.
prooi was aan gevoelens van misse* laag niveau. Hij zette b.v. een witte
ber in Monqpole.
dat is zeer veel waard!
BARTJE.
Medewerking aan dit programma lijk makende angst. „Beginnen we?" pauw op z'n linker schouder en daar*
Verleden week Zondag hield de
wordt o.m. verleend door Harry vroeg Fu Manchu ijzig. Ik controleer* na 'bracht hij een monsterachtig 'N.B. De tekenaar heeft verzuimd Fu speeltuinvereniging voor de jongeren
Meijer en Trudy Schilpzand, alsmede de .m'n klok en .zette: d2*d4. Fu Man* draakje uit z'n wijde mouw teyoor* Manchu in z'n drakerige soep jurk af wedstrijden in de tuin. Ook die mid*
Ischijn" ÜSPiets hielp. Ik hield braaf t'e beelden. Nu kan niemand zien, dag.is goed geslaagd. Van de zijde
door Herman Teunisse die de groots dhu repliceerde d7*d5.
„O, die arme Bartje", zuchtten de stand en toen de o"ker*kleurige groot» wie van de twee de Chinees is, daar* der ouders bestond nu 'behoorlijke be»
ste accordeon in Nederland zal be*
aanwezigen, want algemeen werd de meester per ongeluk een toren om* om heb ik 't er maar onder gezet.
spelen.
langstelling!

heropend

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
DE DANSERS VAN DONKER
APRIKA
Een negcrballet is op de agenda van
onze uitgaansprogramma's niet een
alledaags voorkomend onderwerp en
daarom beleefde ik een interessante
avond door een voorstelling bij te
wonen van het negersensemble dat
onder leiding van Keita Fodéba een
tournee maakt door ons land.
Dat het bepaald mooi was, zou ik
niet durven beweren, maar er ging zo
iets fascinerends uit van de verschil»
lende dansen en uitbeeldingen, dat
het moeilijk onder woorden is te
brengen.
De begeleiding is, naast het feit dat
ze over een geweldig lawaai=volumc
beschikt, vrij eentonig, slechts enkele
trommels met van tijd tot tijd gui»
taar»begeleiding. Maar de tamstam's
en slaginstrumenten zijn dermate op»
windend, dat ze zelfs ons nuchtere
Westerlingen volkomen in een ban
houden.
iHct is merkwaardig te zien, hoe de
oude dansrythmen uit het oerwoud
overeenkomen met die van onze mo»
dernste swings en BoogieAVoogie.
Dit gezelschap is volstrekt authen»
tiek: de waarachtigheid en de kracht
van het schouwspel worden veroor»
zaakt door de echtheid van afkomst
van zijn leden, allen geboren in' dat
Een magere oogst,
Gr. 'Houtstr. 164, Haarlem
gedeelte van Afrika, waarvan de ge=
iHet gelukte het Ie elftal van Zand=
bruiken en gewoonten voor het
voorttneeuwen j.l. Zondag niet de
grootste gedeelte nog onbekend zijn.
thuiswedstrijd tegen Lugdunum in
Om de Westerse landen kennis te
winst om te zetten. De iets tactiseher
doen maken met de danskunst van
HAARLEM
spelende bezoekers legden door een
Frans aequatoriaal Afrika of eigenlijk
Voor 24.90 bent U reeds eige3=2 overwinning beslag op beide pun= Zaterdag 26 en
beter gezegd met de zeden en ge»
naar
van
een
paar
hoogst
voorwoonten van dit land, trok Keita Fo»
ten.
Zondag 27 Sept. 8 uur
name schoenen, die tot de top Het derde elftal speelde lang niet
déba langs vele dorpen in Frans Gui=
Het Vrije Toneel
ilecht in de uitwedstrijd tegen T.Y.
nea, Senegal en Gabon en wist zich
klasse
behoren.
B.'B. 2 en wist lange tijd een l=0~voor=
de medewerking te verzekeren van de
Daar moet je 'n
sprong te handhaven. Tegen het ein=
beste dansers, zangers en muzikan»
IN BRUIJV
vrouw
voor
zijn
de werd de druk van de tegenpartij
Bata spijkerloos handwerksysteera
ten uit de verschillende stammen.
EN ZWAKT
toch te zwaar en moest het 3e ten» Woensdag 30 Sept. 8 uur
Ja zelfs merkwaardige specialisten
slotte toch nog kapituleren.
als vuurvreters, die zich mét bran»
Toneelgroep „Theater"
Het 4e elftal had zijn handen vol
dende fakkels allerlei vrijheden weten
Eerste klas kalfslederen boventegen Kcnnemers 6, maar de betere
te veroorloven, een voorrecht van en»
De
onzichtbare
techniek gaf toch de doorslag in het
werk - dubbele lederen zool
kele zeldzame families uit Kankas in
dame
voordeel van de geel=blauwen.
Frans Guinea, maken deel uit van
en hak.
Het jun. a elftal slaagde er in ook Pr. ƒ 1,= tot ƒ 4,= (al. in»
zijn troep.
:
zijn tweede wedstrijd te winnen. Nu begr.). Verkoop op speel»
Ten onrechte wordt dit optreden
bleef dit team tegen Stormvogels b dag en 2 dag. er voor
veelal betiteld als „negerballet". Met
in de meerderheid. Het jun. b elftal van 10»3 u. Tel na 12 u.
[allet heeft het eigenlijk niets uit=
\\\
daarentegen moest zijn meerdere in Coupons geldig.
Filialen in geheel Nederland
\Jsti tande, men kan het eerder beschou»
Vliegende Vogels a erkennen.
weSi als volkskunst, zoals wij in Ne»
Het adsp. a elftal legde beslag pp
derlknd onze boerendansen kennen.
beide punten door de thuiswedstrijd
\De\leden van dit gezelschap naar
tegen het niet al te sterke Halfweg
Westerse begrippen zeer modern ge=
te winnen. Adsp. b was tegen R.C.H,
kleea, Rebben als ze voor het voet»
d niet opgewassen en moest met een
licht verschijnen een volledige metha»
nederlaag genoegen nemen. Ook 'het G. N. KRUISHEER^ndarts
morphose, ondergaan. Meest gekleed
adsp. c elftal moest het loodje leg» Kostverlorenstraat 51
in een lendendoek of kort, fel ge»
gen, zij het met klein verschil, tegen
kleurd broekje, komt hun volmaakte
Vrijdag
25
September
Spreekuren:
S.I.Z.O. b.
lichaamsbouw volledig tot zijn recht
geen spreekuur
en zijn ze ons wel zo sympathiek, als
KRAAMCENTRUM „HET WITTE KRUIS"
Uitslagen van j.l. Zondag:
in die moderne ,,Swing=jasjes'' en
2=3
Zandvoortm. l=Lugdunum
Zaanenstraat 98 te Haarlem, Telef. 12082
suêde schoenen.
3=1
T.Y.B.B. 2=Zandvoortm. 3
'Door dit Kraamcentrum van „Het Witte Kruis" zal nu 2 maal in de
Voor de aanvang van de voorstel=
3=1
Zandvoortm. 4=Kennemers 6
Middenstandsopl.
maand spreekuur gehouden worden in Zandvoort, t.w. „elke 1ste en 3de ling moeten steeds de trommels bo=
3=1
Zandv.m. jun. a=St.vogels a
d.m.v. kleine clubs op dag en
Dinsdag van de Éiaand tussen 10 en 11 uur aan de Haarlemmerstraat 7.
ven een vuurtje op temparatuur wor=
1=4
Zandv.m. jun. b=Vl''Vogels a
av. o.l.v. J. van Ravenswaay,
den gebracht, opdat ze het gewenste
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
KRAAMCENTRUM „HET WIT GELE KRUIS"
Leraar M.O. Inl. en prosp. bij:
geluid geven. 'Zoiets gebeurt meestal
Halfweg asZandv.m. adsp. a
0=5
A. ANTONIDES, Burg. Engel»
op een binnenplaats of landje achter
Kenaupark 15 te Haarlem, Telef. 16391
R.C.H. cUZandv.m. adsp. b
7=0
bertsstr. 4 en Woensdagav. 8=9
de schouwburg.
S.I.Z.O. 'b=Zandv.m. adsp. c
2=1
Dit
Kraamcentrum
houdt
spreekuur
elke
1ste
en
3de
Woensdag
van
de
u. Patronaatsgebouw. Tevens in
Toch begint, jammer genoeg, het
maand
tussen
10
en
11
uur
in
Huize
„Sterre
der
Zee",
Hogeweg
82.
Haarlem Floraplein 19. Praktijk
De ,oogst in het afgelopen weekend
shpwselement langzamerhand door te
Boekh. - M.B.A. - Wiskunde.
was dus niet groot, n.l. zes punten
en in verschillende nummers
CENTRUM PROT. CHR. KRAAMVERZORGING dringen
Honderden geslaagden.
van dit bijzondere programma is al
uit acht wedstrijden.
uitgaande van het „Oranje Groene Kruis".
duidelijk de invloed hiervan merk=
Z.H.C.
Spreekuren in Haarlem aan de „Flora, Kliniek'' dagelijks van 2»3 uur (be= baar.
En zo zal binnen afzienbare tijd de
halve Woensdag en Zaterdag). Adres: Florapark 8 te Haarlem.
De eerste competitiewedstrijd van MELKERIJ
bezieling die dit gezelschap tengrond=
het eerste herenelftal is een verdien»
Al deze spreekuren zijn voor het aanvragen van interne, zowel als externe slag ligt, ten_offer zijn gevallen aan
de 3=2 nederlaag geworden tegen S.C.
j. •
eivdie'wij Westerlingen aan
kraamhulp. De tarieven worden naar draagkracht geregeld.
iH.'C. 2.
tfJbusiness" stellen.
Het ploegverband van deze club
GELSKE DE NES.
bleek beter. De rust ging met een 2=1
stand in. E. Vleeming maakte het
(ook Bulgaarse) •
' \^ \
doelpunt voor Zandvoort. In de 2e
verfrissend en. last not least
helft werd de stand opgevoerd tot Heerlijk,
N
3=1. Het was E. Schmidt, die uit een gezond
'ij deed
was ongetwijfeld een_ originele „onverkort toongamma"
telefoonnummers
strafcorner het tweede Zandvoprtse HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464'Het
gedachte van de fa. F. H. Penaat om dit zo boeiend en hij de: 'onstreerde
doelpunt wist te scoren.
en adressen
een muziekavond te beleggen, waar= dit zo treffend met een radiotoestel,
'Het tweede elftal speelde de uit=
bij
het
voornaamste
optreden
kwam
dat
de
talrijke
aanwezigen
er
een
ZANDVOORTSE
SCHAAKCLUB
2000 Brandmelding
wedstrijd tegen Adelborsten met tien
de zijde yan een.... radio=gram= prettige avond mee hadden.
2403 Commandant Brandweer
man. Daar dit tiental voor een groot Donderdagavond zijn de eerste par» van
mofoon=combinatie!
U
zult
zeggen:
U
kunt
met
de
modernste
vindin=
deel uit invallers bestond, was een tijen van de voor de clubleden vast» dat kan ik thuis ook hebben, waar= gen op het gebied van radio's uw 3043, 3044 Politie
nederlaag dan ook onvermijdelijk. gestelde onderlinge competitie ge» voor moet men daar „Zomerlust" klankkleur regelen, U kunt alles be= 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
2345 Gem. Secretarie
Adelborsten won deze wedstrijd met speeld. Dank zij het feit, dat de ver= voor
afhuren en hoe krijgt iemand luisteren, de hoogste en de laagste 2499
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
7=1.
omging thans weer over een vol= 't in z'n
tonen,
U
kunt
naar
believen
de
bas=
'hoofd
om
een
gramofoon
op
Het derde elftal speelde een gelijk doend aantal wedstrijdklokken be= het toneel te laten spelen....!
2262 Informatiebureau Vreemdelin- sen
en
de
sopranen
naar
huis
sturen,
opgaande wedstrijd tegen Rijswijk 3. schikt om elke partij met een klok
Kiosk Raadhuisplein
Oppervlakkig gezien, heeft U ge= U kunt solisten een stapje naar vo= 2887 genverkeer,
In de eerste helft scoorde Rijswijk te doen spelen, wordt 'het tot nu toe lijk,
Stoomwassery „Hollandia",
maar
op
de
keper
beschouwd
had
ren
doen
komen,
U-kunt.-...
ja
U
echter een nogal gelukkig doelpunt. gebruikelijke aantal afgebroken par=
fÜnstrtfkerQ, J. H. G. Weenink,
die avond niet mogen missen, kunt alles en de 'heer Volleman liet
Dit bleef het enige doelpunt in de tijen zeer sterk verminderd^ ditmaal U
Pakveldstraat 30 a
want
>U
'had
dan
kunnen
vernemen
dit
horen
in
de
koorbewerking
van
wedstrijd.
werden zelfs alle partijen direct be= op welke wijze een radio.. bespeeld „Du bist die Rose von Wörtersee", 2135 Zandvoortse Courant, GertenHet vierde Speelde vriendschappe= slist!
bachs Drukkery. Achterweg l
kan worden! Ja zeker, U kunt een een aria uit1 Aïda en Cavaleria Rus=
lijk tegen Strawberries. Zandvoort
2424 Autobedrijven. „Binko"
De
uitslagen
zijn
als
volgt:
ticana,
een
Spaans
liedje,
gezongen
artist
worden
in
het
behandelen
van
won verdiend met 4=0.
Oranjestraat en Stationsplein
uw radiomuziek, zodat U hét groot= door Tom Kelling en een gedeelte
Bais=Termes Jr.
0=1
Het eerste dameselftal speelde te»
ste genot uit uw toestelletje weet te uit het eerste Pianoconcert van 2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
'Dijkstra=iHulskemper
1=0
gen Ijsvogels. Ofschoon Zandvoort
„De Opbouw", Tollensstraat 47..
puren. De heer Volleman, van de Tschaikowsky.
Giskes»v.d. Heijden
1=0
zich de gehele wedstrijd de sterkste
technische» en propaganda»dienst van
(Dit heterogeen „allegaartje" sa» 2254 Wünhandel Lefferts, Zeestr. 44
F. de Jong=C. Molenaar
1=0
toonde, wist Zandvoort slechts één
N.V. Philips te Eindhoven wist heel men op een demonstratie=langspecl.=
W. de Jong=Weber
0=11
doelpunt te scoren.
1
Termes Sr.sVerhaert
/a= /2 wat te vertellen over „klankkleur" en plaat!) Natuurlijk moest de heer Vol»
Het tweede verloor met grote cij=
leman even laten horen, wat er al zo
fers van Eeehterop 2 niet 5=0.
Als we even het verloop van de di=
aan de markt is aan toestellen.
verse
partijen
nagaan,
kan
geconsta»
Het programma voor a.s. Zondag
Na de pauze viel er nog een uit»
teerd
worden,
dat
de
partij
Bais=Ter=
DUFVENSP'ORT
luidt:
vertolking van de Peer
Monopole
mes ongetwijfeld als de meest agres= Postduivenvereniging „Pleines" hield stekende
van Grieg te 'beluisteren.
Heren:
sieve van de avond dient te worden op iZondag 20 Sept. een wedvlucht Gynt=suite
Dinsdag
22
Sept.
8 uur:: film „Tri»
En
toen
was
't
nog
niet
afgelopen,
B.MjH.C. 3=Z.H.C. l
aangemerkt. Tegen 't eindspel kwam van Mons, afstand 217 km. De eerste want het slot van de avond lag op
omf der liefde".
ZJH.C. 2=B'M.H.C. 5, 14.30 u.
de heer Bais door een kwaliteitsof= vogel werd getoond om 13.55.09 uur, het terrein -van de film. Een uitmun» Woensdag 23 Sept. 8 uur: idem.
'Z.H.C. 3=Eechtrop 3, 13.— u.
fer van z'n tegenstander in een on»
tende documentaire van de techni» Donderdag 24 Sept. 8 uur: idem.
om 14.4.18 uur.
Alliance 4*Z.H.C. 4,
gunstige positie. Dit trachtte de'heer deJ.laatste
sche
toepassingen in het verkeer, het
Koning
l,
6,
12,
23;
P.
Peters
2,
Dames:
Bais op te lossen door een tegenoffer 7, 18; C. Visser 3, 4, 5, 13; W. G. Ko» vliegwezen,
Andere attracties en
de scheepvaart en de zie=
iH.I.C.=Z.H.C, 1.
aan te bieden, hetwelk door de heer ning 8, 9, 11, 16, 17, 24; G. Driehui» keninrichtingen
nuttigheden
van de moderne uit=
ZJH.C. 2=Alliance 4, 12.— u.
Termes terecht — zoals later bleek zen 10, 14; A. Molenaar 15, 20, 25; vindingen, die sedert
Röntgen
zo'n
Dagelijks
in
Hotel Bouwes, van 7.30
werd geaccepteerd. Laatstgenoemde K. Kramer 21, 22, 26; H. Vleeshou» vlucht genomen hebben. En de aller»
uur af: Herbert 'Mytteis (de koning
GYMNASTIE'KVER. „O.S.S."
wist hierdoor n.l. in 'het eindspel lo= wers
laatste klap op de vuurpijl was- de
19, 27.
Afd. handbal
der zigeuners) en zijn Weens or*x
perwinst te behalen, waarop de heer
geestige poppenfilm van Joop Gee»
kest. Nieuw internationaal Cabo»
Dames: 'B.G.V.=O.S.S.
2=5 Bais opgaf.
sink: „Kermesse fantastique". 't Was
ret»programma.
POLITIE HIELD SCHIET.
Heren: H.O.C. 1=O.S.S. l
8=17
een
keurig
verzorgde
avond,
waar
vMj
Donderd. 24 Sept. 8 u. in „Ons Huis":
WEDSTRIJDEN.
Rapiditas 2=O.S.S. 2 16»! K.J.C. „NOORD"
de organiserende radiohandelaar een
Avond over Arabische steden en
Vrijdag organiseerde de politie een welgemeend compliment voor moeten
De dames van O.S.S. hebben hun Donderdag j.l. speelde genoemde ver»
dorpen door Lode van Gent," on=
eerste competitiewedstrijd gewonnen. eniging haar derde ronde voor het onderlinge schietwedstrijd. De uitsla* geven.
H.W.
der ausp. Inst. v. Arb. Ontwikk.
Een goed begin. Ook het 1ste heren= maandkampioenschap van September. gen van de vier afdelingen.luiden als
team heeft in zijn nieuwe omgeving Deze keer moest er weer eens een volgt:
Stadsschouwburg
(Adv.)
wederom gewonnen. Evenals vorige keer geloot worden, aodat er veel
Afd. 1: Insp. C. van Buren: 172
Haarlem
WONINGRUIL ZANDVOORT
weck met overtuigende cijfers. 'Het verrassingen te wachten stonden. Die punten en P. Verheul 1'69 punten;
Aang.
VRIJ
HUIS,
ben.
2
k.,
keuk.,
Zaterdag
26
en
Zondag 27 Sept. 8 u.:
tweede herenteam 'heeft tegen liet zijn ook inderdaad gekomen. De kop»
Afd. 2: J. Popkema, 173 punten en
bov. 2 k., keuken, tuin en schuur,
Het Vrije Toneel: „Daar moet je
sterke Rapiditas het onderspit moe= lopers van de vorige week zijn van E. Th. Smits 165 punten;
'n vrouw voor zijn".
'
ten delven. Het geheel is voor O.S.S. hun plaatsen verdreven, , zodat de
Afd. 3: J. Mettes 154 punten en M. ƒ 6,90 p.w.
stand met nog l week te spelen J. 'Methorst 123 punten;
dus geen slechte dag geweest.
Gevr..- VRIJE WONING of BOVEN Woensdag 30 Sept. 8 uur; Toneel=_
Het blijft wél noodzaak dat de luidt: 1. A. Zwemmer; 2. G. v. Veen;
Afd. 4: >G. Brandse 146 punten en HUIS. Br. ond. nr 7402 bur. van de
groep „Theater"': „De onzichtbare'
training wordt 'bezocht.
3. G. A. Koper; 4. C. Visser.
N. de Boer 139 punten.
Zandv. Crt, Achterweg l
dame".

SPREEKUUR BURGEMEESTER
De Burgemeester van Zandvoort zal
morgen, Woensdag 23 Sept., geen
Gevr. voor d. en n. zelfst.
spreekuur houden.
HULP i/d HUI9H,, v.g.g.v.,
in ge/in met 2 kind. 'Mevr.
FAMILIEBERICHTEN
Zwartser, Brederodestr. 108.
Met grote vreugde geven -wij U ken» Te koop: LEDEREN DA=
nis van de geboorte van ons dooh» MESJAS, maat 40, ƒ 60,-.
tertje en zusje
Thorbeckestraat 46.
JOKE
TE KOOP: baby=commode
F. V. -Redeker
en matras ƒ 30,*; gr. baby»
J.- J. Redekersde Goede led.
en matras ƒ 20,»; kloos»
Tineke
tertafel en 2 dito stoelen
HMy
ƒ 50,=; Wener kinderstoel
Fransje
/ 6,50; 2 fauteuiltjes ƒ 7,50
per stuk. Hooijberg, 'Kost=
Zandvoort, 19 September 1953
verlorenstraat 28=1.
Vondellaan 28 b
Te huur gevr. ZITSLAAPK.
VOETBALVERENIGING
met gebr. v. keuk. of kook=
„ZANDVOORTMEEUWEN"
gel., ged. pl.m. half jaar. Br.
m. prijsopg. no. 7401 Z.Crt.

Sport

behoort f7 tot de mannen*
\
Me de beste schoenen drayen!

Heekman
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Op &efc
Ijs gemeenteraad van 2andvoout is
een Raad. geworden die in twee stukken, uit elkaar valt: de college-partij
(P.v.d.A., C.H.U.-A.B. en Plaatselijk
Belang = 8 zetels) en. de oppositie
(K.V.P., V.V.D. en Zandvoorts Belang
= 7 zetels).
Dinsdagavond is door de Oppositie
geprotesteerd tegen het feit dat de
portefeuille van Wederopbouw uit
handen is genomen van de Burgemeester, nadat deze de wederopbouwaangelegenheden van Zandvoort in de
afgelopen jaren op 'zeer energieke wij"ze heeft behartigd.
Het toesluit om deze portefeuille aan
de Burgemeesteri te onttrekken is een
meerderheidsbesluit, — dus democratlsch en. wettig - vanfretCollege van
B. en W. geweest, waar de Burgemeester uiteraard niet achter stond.
Terecht is er o.i. door diverse Baadsleden op aangedrongen om de redenen
bekend te maken, die tot dit besluit
geleld hebben. Dit is niet gebeurd. Om
het motief is men heengedraaid. Dit
is te toetreuren, want het heeft de
verhoudingen in de Baad zeker vertroebeld.
'Ernstige critiek is geuit op de benoeming van de heer van der Werff
tot wethouder van P.W. en Wederopbiouw. Veel van deze critiek is verklaarbaar uit het standpunt dat door
de lieer v. d. Werff in de afgelopen
zittingsperiode veelal werd ingenomen.
Anderzijds moet erkend worden dat de
nieuwe wethouder — het getuigt van
styi dat zelfs Burgemeester van Penema dit openlijk te kennen gaf — eerst
c'em kans dient te krijgen, om te bewijzen in hoeverre zijn benoeming gereehtvaardigd is. Dus ook nu.
Men. blijft zien evenwel afvragen
wat de motieven zijn geweest om Mr
van. Fenema de portefeuille van Wederopbouw te ontnemen. Door één van
de Baadsleden werd* verondersteld dat
men „da activiteit van de Burgemeester heeft willen elimineren".
Openlijk gezegd, geloven wij niet dat
het hier om de activiteit ging, 'doch
om een zekere 'machtspositie', vanwaar
uit de boers van Zandvoort als badplaats in Wederopbouw voor een belangrijk deel werd 'bepaald.
De vraag is o.i. ook in hoeverre het
Wederopfoouwplan van Zandvoort hier
e'en rol speelt en in hoeverre het niet
de bedoeling is geweest, een rem. te
zetten op de ontwikkeling van Zandvoort tot „de badplaats van allure" die
Burgemeester van Fenema voor ogen
zweefde.
* '—-Metrseden"zal- de Gemeente-'Zanclvoort echter erkentelijk, kunnen zijn
voor wat door de Burgemeester aan
Wederopbouw is gedaan.
Veel dient te worden afgewacht.
,i Voornamelijk ook lw>e het gemeentelijk
beleid van de Partij v. d. Arbeid, die
meer dan ooit de koers in Zandvoort
zal bepalen, zal uitvallen. Dat onder
stemmers op deze partij in eerste instantie zeer zeker ook verwondering en
zelfs misnoegen heerst over de gang
van zaken is — ondanks het feit dat
het tegendeel is beweerd — een uitgemaakte zaak. Dit neemt echter niet
weg dat er ruimschoots gelegenheid
zal zijn om te bewijzen dat de politieke stappen die nu gedaan, zijn, gerechtvaardigd zijn geweest.
Hierop vooral zullen de ogen In <3e
komende tijd gericht zijn.
Te hopen is echter dat het ondergronds gerommel dat momenteel in de
raadsdiscussies hoorbaar is — de duidehjke toespelingen op persoonlijke
antecedenten — zal plaats maken voor
een meer open en door hoofdzaken bepaalde houding.
JTj

Zonder meer prettig is het dat het
Gemeentebestuur aan het verzoek om
aan andere opstelling van de Baad
heeft voldaan. Pers en Publiek hoeven
niet meer op de ruggen van Zandvoortse Baadsleden te zien.

WATERGETIJDEN
Sept.
27
28
29
30
Oct.
1
2

HW LW HW LW
5.59
6.47
7.41
'S.46

13.00
13.30
14.30
15.30
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Opgericht 1900

Strand
berijdbaar

18.22 1.30 10.00-16.30
19.10 2.00 10.30-17.00
20.08 3.00 11.30-18.00
21.19 4.00 12.30-19.00

10.06 17.00 22.46 5.30 14.00-20.30
11.39 18.30 -.- 7.30 15.30-22.30

3
0.15 7.30 12.52 20.00 4.30-11.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

BURGERLIJKE STAND
18-24 September 1953
Geboren: Nannita Marja Erica, dochber van S. Hofstra en O. C. Kramer;
Pieter, zoon van P. Keur en C. I.
Naumann; Desirée Jacqueline Wilhelmina, dochter van C. G. van
Haaster en A. J. van der Velden;
Jolanda Christina, dochter van P. V.
Bedeker en J. J. de Goede.
Ondertrouwd: H. J. Klok en K. J.
Kortenhoeven; D. Lopuhaa en E. C.
Kaarman.
Overleden: T. Berkman, oud 83 jaar,
weduwe van A. Paap.

Auto tegen boom
Op de hoek van de Haltestraat en
Zeestraat had Woensdagmiddag omstreeks drie uur een aanrijding plaats
tussen twee auto's. Eén ervan kwam
na de botsing tegen een boom terecht
(Beide wagens werden ernstig ibeschadigd.
Een inzittende van de tegen de boom
rijdende auto werd aan het gelaat gewond >eni liep vermoedelijk een lichte
hersenschudding op. Hij werd per ziekenauto naar zijn woning overgebracht, -Een nader onderzoek wordt ingësteld:-.'* ,"

Handelsvereniging besprak
bus-eindpunt en winkelbouw
Dei Zandvoorfcse Handelisvierenfeiing
kwam Dondeidagavond weer voor de
eerste maal in het winterseizoen bijeen. De voorzitter, de heer M. Weber,
verheugde zich over de grote opkomst
en hoonte dat de leden een bevredi;end seizoen, achter de rug hebben.
De hoofdschotel van de agenda was
wel de bespreking over het in 1956 te
verwachtten, eindpunt van de N.Z.H.autobussen na de opheffing van de
tramlijn, iZandViaort-Amsbeirdarn. Melt
verbazing, doch tevens met ongerustaeid, heeft het bestuur kennis genomen van de plannen om het eindpunt
van de buslijn vast te stellen op het
parkeerterrein nabij de watertoren.
Indien deze plannen aanvaard zouden
worden, zou dit de neringdoenden van
de drie voornaamste winkelstraten
(Grote Krocht. Haltestraat en Kerkstraat) e'sni enorme achteruitgang in
hun omzetten bezorgen, hetgeen toch
wel niet in de 'bedoeling van de autoriteiten zal liggen. Uit verkeerstechnisch oogpunt zal men wel verschillende argumenten kunnen aanvoeren,
maar de winkelstand zou de dupe
worden. Het bestuur meent dan ook
dat dit voorkomen kan worden door
het eindpunt op het Zwarte Veld te
leggian, waar de .passagiers ruimte genoeg hebben Vioor in- en uitstappen.
Er volgde een vrij uitvoerige discussie over dit voor Zandvoort zo belangrijke onderwerp. Tenslotföe weird
besloten de gemeenteraad in kennis te
stellen van de mening van de leden
van de Zandvoortse Handelsvereniging.
Nadat nog gesproken was over de
pachters-standplaatsen nabij het circuit (wordt in overleg met de stichting
„Touring Zandvoort" geregeld), werd
lange tijd gesproken over de foestaande plannen voor het bouwen van zeven
winkelhuizen met bovenwoningen aan
het Badhuisplein.
NIET TE VEEL WINKELS....
De voorzitter deelde mede, dat dit punt
langdurig in het bestuur was .besproken, waarbij men tot de conclusie was
gekomen, dat in Zandvoort voldoende
winkelpanden aanwezig zijn en dat
uitbreiding van dit aantal funest zal
blijken te zijn. Temeer omdat er reeds
voldoende neringdoenden zijn, die het
hoofd nauwelijks hoveniwater kunm?ru
houden. Voorgesteld werd de bouw
van deze panden te verhinderen en

te vervangen door de bouw van zeven
beneden- en ibovenwoningen, waardoor
tevens aan de woningnood tegemoet
gekomen zal worden. Het urgentieplan
I is «chter reeds in 1946 door Den
Haag vastgesteld en door de Zandvoortse gemeenteraad bekrachtigd. Het
is daarom zaak met de autoriteiten in
de residentie te gaan praten om te
proberen het plan 'gewijzigd te krijgen.
De verrassing van deze avond was
zeker h'et standpunt van verschillende
leden, die er juist vóór waren dat deze winkels er zouden komlsn. Het centrum is de laatste jaren stiefmoederlijk bedeeld en het zal juist goed zijn,
dat in deze omgeving meer vertier zal
komen. Het a.s. zomercentrum zal t.z.t.
voldoende aantrekkingskracht hebben,
zodat het juist daarom zaak is om zoveel mogelijk gezelligheid in het oude
dorp te krijgen. We hebben geen Zandvoort-aan-Zee nodig, zo oordeelden
verschillende personen. Door de bouw
tegen te houdian, gooit men zijn eigen
glazen in, omdat alle aantrekkingskracht dan door het zomercentrum zal
worden uitgeoefend.
Het bestuur voelde veel voor deze argumenten en zal zich nogmaals over
eventuele stappen beraden.
In de kascommissie werden vervolgens benoemd de heren Suurland,
Bantjes en Herwijnen.
Een feestavond
werd vastgesteld in1 de eerste helft van
October met een Tiroler gezelschap.
De verpachting van de vitrines bracht
de tongen in beweging, temeer omdat
men m de zomermaanden verschillende moeilijkheden heeft ondervonden.
Deze zullen thans worden ondervangen. Voor de wintermaanden zal men
gelegenheid hebben de vitrines voor
een gering bedrag te huren doch gaat
men hierop niet m, dan zullen de huidige deelnemers voor l October a.s.
de vitrines ontruimd moeten hebben.
Tijdens de rondvraag werd door een
lid dank gezegd voor de vele pogingen om buitenlanders naar onze badplaats te trekken, waarin men volkomsn is geslaagd. De voorzitter deelde
nog mede, dat getracht zal worden
'Zandvoort volgend jaar als eindpunt
te krijgen. Een nieuwe vereniging
wordt nog steeds overwogen, doch definitieve plannen kunnen nog niet bekend worden gemaakt, omdat men met
verschillende instanties nog moet on. „ . _ ---- ," - _ ._
Om 12 uur sloot de heer Weber deze geanimeerde vergadering.

NOG STEEDS D E I N I N G
in Gemeenteraad
Taakverdeling College en Wederopbouw ontlokken
wederom, scherpe discussies over en weer
Grote publieke belangstelling . . .
Getuigenis van burgerzin . . . ?
„Symbolisch gesloten kring" reeds verbroken . . .
De Zandvoortse gemeenteraad heeft
de laatste tijd niet over belangstelling
te klagen. En dit zou verheugend kunnen wordten, genoemd, ware 't 'niet, dat
de overvolle publieke tribune een zekere „zucht naar sensatie" onthult
Want de vraag is 'gewettigd: Is die
grote opkomst van belangstellenden
inderdaad een gevolg van de magistrale wijze, waarop de thans zittende
Baad de gemeente-huishouding behandelt? En dan moeten minder sensatie-zuohtigen helaas het antwoord
ontkennend laten luiden.
Dinsdag j.l. hebben de gemeentenaren, die hier gevoelig voor zijn, weer
„waar" voor hun geld gehad; zij hebben kunnen genieten van debatten, die
al weer een andere vraag opwerpen:
Wordt hier het gemetentebelang wel
voldoende in het oog gehouden? Zo
langzamerhand wordt het vrij
hachelijk aan de goede trouw van1 sommige
raadsleden te geloven. Het hoofd van
•de gemeente, burgemeester H. M. van
Fenema, heeft bij meer dan een gelegenheid gewezen op de tanende belangstelllng van. de zijde van het publiek vp9r de raadszittingen. Hij heeft
waarschijnlijk niet vermoed, dat deze
belangstelling zo duur gekocht moest
worden. Als tenminste de raadsvergaderingen in de toon blijven van steeds
feller wordende persoonlijke steekspelen
Eén lichtpunt was er, n.l. de opstelling! De heren Breure, Slagveld en
Koning zitten niet meer met hun rug
naar pers en publiek!
Doch ook hier dreigen wolkjes aan
de horizon, want de heer Slagveld heeft
al onmiskenbaar zijn misnoegen te
kennen gegeven, omdat hij z.i. te weinlg ..armslag" heeft
(Zie rondvraag.)
.*

Om 8 uur precies opende mr H. M.
van Fenema de vergadering, die voltallig was.
De notulen van de zitting van l
September j.l. werden zonder op- of
aanmerking goedgekeurd.

PUNT 1: Ingekomen stukken.
1. Voorstel tot het opnieuw voorlopig vaststellen van de gemeenterekening over 1948.
Accoord.
2. Besluit d.d. 25 Augustus 1953, no.
76 van Gedeputeerde Staten, waarbij
is verdaagd hun beslissing omtrent het
raadsbesluit tot het waarborgen voor
rente en aflossing van een geldlening,
aan te gaan door het bestuur der Vereniging tot stichting enz. van Chr
scholen (on Herv. giondslag) voor de
bouw van een kleuterschool.
Voor kennisgeving aangenomen.
3. Verzoek van de heer G. Tates,
om de voorkeursregeling t.b.v. leden
van de woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" bij het verhuren van gemaentewoningen te schrappen.
De heer TATES zün brief toelichtend, zeide o.m. dat het z.i. aanbeveling verdient om de z.g. voorkeurregeling t.b.v. leden van E.M.M. te laten
vervallen, omdat iedere inwoner evenveel rechten heeft als de leden van
een woningbouwvereniging. Indien
deze bepaling niet geschrapt zou kunnen worden, zou spr. deze zodanig willen zien gewijzigd dat niet-leden dezelfde rechten krijgen.
VOOBZITTEB zeide dat dit reeds
enkele malen aan de orde was geweest. Spr. vestigde er de aandacht
op dat deze kwestie tot de competentie van B. en W. behoort, doch zegde
toe dat het College de wensen van de
heer Tabes zou bezien en beloofde
voorts een beslissing vóór l Oct a.s.
De heer TATES meende dat het merendeel van de Baad niet voor deze
bepaling is en hoewel deze zaak op het
terrein van B. W. ligt, mag de Baad
er toch zeker wel een mening over te
kennen geven,?
Weth. KEBKMAW betwijfelde of er
wel een raads-meerderheid tegen de
bewuste bepaling zou zijn.
De heer SLEGEBS bepleitte een
ernstig onderzoek door B. en W. Hij
vond 't nu niet het moment om een
beslissing van de Baad uit te lokken.
Weth. v.d. WEBPP zag in de bepaling in geen enkel opzicht een ontoillijkheid t.a.v. de woonruünte-verde-
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De Baad van Europa,
die in Straatsburg wederom zijn besprekingen houdt, heeft als
.. algemeen gevoelen
uitgesproken dat de
omslachtige formaliteiten aan de grenzen
tot het verleden, moeten gaan behoren. Passen en visa werden ronduit uit
de mode verklaard. Ofschoon het verdwijnen van de grensformaliteiten zeker niet de belangrijkste stap tot de
eenheid van Europa zou betekenen, is
dit geluid in ieder geval hoopvol. Een
onbelemmerd internationaal verkeer
zal zeker tot een sterkere internationale verbondenheid kunnen bijdragen.
Toch kan mien de Europese eenwording momenteel nog niet anders zien
dan een wellicht zinrijk, doch hopeloos problematisch project.
Vooral de grote welvaartsverschilleii

die tussen de naties onderling te constateren zijn, blijven, veel meer dan
iets anders, een enorm struikelblok.
Vooral in de landen die een relatief
hoog welvaartspeil hebben zal de geneigdheid om het risico te lopen dat
deze verschillen worden genivelleerd
— en iets dergelijks gaat altijd ten
koste van de best gesitueerde — niet
•bepaald groot zijn.
Tegen dit soort bezwaren legt de
ideële opvatting omtrent een Verenigd
Europa het vooralsnog af. Dit is begrijpelijk in een wereld, waarin de economische factoren mm of meer allesbepalend zijn geworden en verder kenmerken a voor het dodelijk gevaar dat
elk initiatief loopt -wanneer het niet
past in het economisch patroon. Dit
heeft de gehele internationale politiek
onder de absolute heerschappij van
het materialisme gebracht. Een toestand die zichzelf vooralsnog niet
schijnt te overleven.

Wederom gepeperde debatten
,DE GERUCHTMAKENDE PORTEFEUILLE-VERDELING"
Lof (van de oppositie) voor Burgemeester van Fenema
Gewenste klare wijn werd niet geschonken
Wel talrijke onvriendelijkheden
Geen herziening van taakverdeling
De heer TATES zei dat 't hem — op
z'n zachtst uitgedrukt — zeer bevreemd had dat de portefeuille van
Wederopbouw in handen was gegeven
van de heer v. d. Werff. Spr. zag deze
'belangrijke portefeuille li;ever onder
het beheer van iemand, die meer ervaring heeft en gewend is besprekingen „op niveau" te voeren. Spr. prees
de voortreffelijke wijze, waarop de
burgemeester zich van deze taak gekweten had en hij achtte het volkomen onjuist dat iemand, die dit wel
zeer bijzondere werk op uitstekende
wijze verricht, plotseling plaats moet
maken voor een opvolger, van wien
men nog maar heeft af te wachten
of hij 't op dezelfde wijze zal doen
Spr. meende te moetten betwijfelen of
deze verdeling--met~voUe-> instemminsivan de Voorzitter'tot stand-gekomen
was. Nog meer vreemde dingen waren
spr. opgevallen in deze kwestie: B.v.
•de heer van Kuijk, die bij meer dan
één gelegenheid steeds de loftrompet
stak over het werk van de Voorzitter
en de laatste prees om zijn yoortvarendheid. De heer van Kuijk sprak
toch namens zijn fractie (P.v.d.A.) en
daarom moest spr. uit deze gang van
zaken besluiten, dat de P.y.d.A. wel
zeer drastisch van1 mening is veranderd. Bovendien heeft de heer van der
Werff zelf meermaiem gezegd dat Ir
de portefeuille van Wederopbouw in
handen van een vakkundige zou willen zien. Thans is de heer v. d. Werff
de beheerder van wederopbouw
Acht hij zichzelf zo vakkundig? Spr.
vond dat hier een. gevaarlijk spelletje
werd gespeeld. Hij wilde niets ten nadele van de tegenwoordige wethouder
zeggen, maar Wederopbouw ligt beslist niet op diens terrein. De heer
Tates verzocht. — wijzend op art. 216
van de Gemeentewet — een nadere
motivering van deze gang van zaken.
De heer KONING stelde de vraag:
Zit hier de beste man op de beste
plaats? Ook deze spr. vond dat het
werk (de besprekingen enz.) dat in
deze materie moest verricht worden,
ver boven dat "van andere instanties
lag. Het had hem ten zeerste verwonderd dat de burgemeester, die van verschillende zijden lof had ontvangen
voor zijn werkwijze, deze portefeuille
moest afstaan. De heer v. d. Werff zal
't misschien even goed! doen, maar
't is en blijft: afwachten. In het belang van de gemeente verzocht spr.
deze kwestie nog eens te herzien en
de belangrijke taak „Wederopbouw"
weer in handen te stellen van de tourgemeesber.
'De heer SLEGEBS was eveneens
verwonderd geweest toen hij vernam
dat wethouder v. d. Werff de portefeuille van Wederopbouw had gekre-

ling. Indien er in een dergelijk geval
een E.M.M.-woning wordt betrokken,
komt er toch een andere vrij.
De heer WEBEB brak een lans voor
de volgende gedachte: 40 % van de
E.MJM.-woningen toewijzen aan de
Commissie Woonruimtewet. Dit wordt
in Haarlem tot aller genoegen reeds
lang toegepast.
Mevr. MOL-v. BELLEN vond dat
hier niet alleen de gemeentewoningtendoch de gehele woningbouw bij ter
sprake kwam. Evenals de heer Slegers,
zou zij ook de zaak nader willen laten
bekijken door het College.
De heer TATES zeide- tenslotte dat
de heer v. d. Werff kennelijk de
draagwijdte van deze kwestie niet besefb, want er schuilt wel degeUjk een
onbiüijkheid in het feit dat aan toekenning van een EJVIJVr.-woning het
lidmaatschap van deze vereniging
wordt verbonden. Mocht er eventueel
een beslissing voor l October vallen,
dan zou spr. gaarne zien dat het bestuur van E.M.M. op de hoogte werd
gesteld.
VOORZITTEE haastte zich dit
laatste toe te zeggen en constateerde
dat deze zaak in handen van B. en W.
gesteld kon worden om prae-advies.

gen. Hij had 't tevens betreurd. En.
wie z'n oor te luisteren legt in de gemeente — aldus spr. — zal allerwege
verbazing en afkeur over deze kwestie
ontmoeten. Spr. zag in de huidige verdeling een groot nadeel voor de gemeente. Weth. v. d. Werff was als
raadslid 'en commissielid steeds tegen
nieuwe dingen. Hij was tegenstander
van het z'.g. zomercentrum en opponeerde tegen verschillende plannen,
die ontvouwd werden in de Commissie
v. d. Badplaatsaccommadatie. Het
speet spr. maar scherpe woorden kunnen soms niet vermeden worden, zside
hij. Hier wordt „hoog spel" gespeald.
want men tracht de activiteit van de
burgemeester te elimineren. Spr. zeide
uiterst nieuwsgierig te zijn naar de
motivering van-'t één em ander. „Hoa
is men hiertoe gekom'sn.. ?" vroeg hij.
VOOBZITTEB zeide dat, indien hij
last van verlegenheid had, hij 't nu
wel behoorde te tonen. Het is heel
prettig voor iemand, zo zeide hij, ts
horen dat hij 't nog zo beroerd niet
gedaan heeft. Vervolgens gaf spr. een
uiteenzetting wat er in het College
aan deze verdeling vooraf was gegaan.
Aanvankelijk had hij voorgesteld de
nortefeuille van Bedrijven en Sociale
Zaken in handen te stellen van weth.
v. d. Werff. 't Is anders uitgevallen.
Spr. zeide er in beginsel niet het minsfe bezwaar tegen te hebben dat een
portefeuille in handen is van een
wethouder. Spr. zeide zich bij deze
verdeling neer te leggen omdat besluiten, genomen door een meerderheid, in een democratische samenieving zonder meer rechtsgeldig zijn..
Spr. heeft rnet grote animo de portefeuille van Publieke Werken en Weder.opbouw beheerd en hij zal dit ook
«Wen, nu hij „Sociale Zaken" en „Culturele Baken" heeft. De problemen
van P.W. en Wederopbouw liggen, op
materieel-, die van Sociale- en Culturele Zaken op geestelijk terrein. Spr.
zeids dit werk zeer zeker aantrekkehjk te vinden, ofschoon hij met weemoed uitziet naar „Wederopbouw", aan
welk onderdeel van de gemeente-huishouding hij nu eenmaal z'n. hart verpand heeft. Tezamen met de portefeuille van Bedrijven en Strandexploitatie, welke is uitgebreid met Verkeerszaken, heeft spr. een voldoende
taak, welke hii van plan is met animo
te vervullen. Op de werkwijze van de
heer v. d. Werff kon spr. geen critiek
uiten, omdat hrj van oordeel was, dat
afgewacht moet worden hoe deze zich
door de moeilijkheden heen slaat.
Weth. KEBKMAN zeide, nadat er
op l September reeds van zekere zijde
was gepoogd een derde wethouder aan
het College toe te voegen, deze toon
wel verwacht te hebben, 't Is der heren Tates, Koning en Slegers goed
recht om voor hun mening uit te kcmen, aldus spr. en' hij wilde zich hetzelfde recht toeëigenen. De heren Tates en Koning hebben zeer dikwijls
critiek gehad op Publieke Werken en
nu komen ze opeens met lof en dit
zou dan een motief zijn. om te zeggen dat de heer v. d. Werff niet op
z'n plaats is. De heer Slegers heeft de
tegenwoordige gang van zaken ook al
betreurd, maar spr. meende met overtuiging te kunnen zeggen dat — indien de heer Slegers wethouder zou
zrjn op het ogenblik, hij de portefeuille
van P.W. en Wederopbouw zou geëist
hebben. „Wie boter op z'n hoofd heeft,
moet niet in de zon gaan staan", zeide de heer Kerkman. De voor de oorl'og bestaande combinatie van aannemer en wethouder van P.W. is er niet
meer. Spr. zeide dai het de vrees
voor die wethouder is geweest, om er
na de oorlog mee op te houden. En
oud-wethouder v. d. Moolen in het geding brengend, zeide weth. Kerkman,
dat van1 de eerste indertijd is gezegd,
toen hrj wethouder werd: Wat moet
dat bakkertje daar
„En ze hebben
't van mij ook wel gezegd", aldus de
heer Kerkman, „wat moet dat timmiermannetje beginnen, als wethouder
J" De heer Koning had ook
gemetend wethouder van P.W. en We(Lees verder op pag. 2)

stand, werd 'hierna anet algemene sternOFFICIËLE MEDEDELINGEN
men aangenomen.
Gemeente Zandvoort
Volledigheidshalve volgt hier een
voor I.v.JL.O.
gf|
opsomming van deze commissies:
I. Publieke Werken en Wederopbouw
over Noord-Afrika Het HoofdBEKENDMAKING
(Weth.' v. d. Werff);
Commissiebenoeming
van het gemeentebestuur
hele teilerij
II. Bedreven Verkeerszaken en
Zandvoort maakt bekend, dat bij
Strand-exploitatie' '(Voorzitter);
Het Instituut voor Arbeidersontwik- van
besluit van Gedeputeerde Staten van
III. Financiën en Onderwijs (Weth.
keling toelegde gisteren in „Ons Huls" Noordlïolland van 9 September 1953
deropbouw te zullen worden! zo zeide zeer tooog geacht en niet 't minst, door
Kerkman);
no '102, goedkeuring is verleend aan
spr.
Tegen
weth.
Kerkman
heeft
spr,
zijn
eerste
avond
van
het
winterprospr. („Allemaal leugens!" bromde de
IV. Sociale- en Culturele Zaken
het partiële uitbreidingsplan in. >on•heer KONING lachend). Weth. Kerk- ook geen bezwaren. De V.V.D.-fractie
gTamma. De heer Lode van " Gent derdelen
(Voorzitter).
(plan G), betreffende het geman zeide tenslotte dat de critiek van heeft voor zijn benoeming gestemd.
bracht
zijn
vrij
talrijk
gehoor
naar
deelte der gemeente, gelegen in de
de heren opposanten geboren is uit Maar spr. bleef aandringen op ant- Onmiddelijk na deze discussies 'had de Noord-Afrika. Voor de .pauze werden omgeving
van de Dr C. A, Gerkestraat. .
woord:
Waarom
moest
de
tourgemees-i
nijd.
benoeming van de Commissies plaats:
de Zandvoortselaan, vastgesteld bij Weth. v d. WERFF zeide dat hi.ï ter van zijn taak ontheven worden?. 1. Vier leden van de Commissie van lichtbeelden vertoond van Marokko, en
raadsbesluit van 30 Juni 1953 no. 5. :'
niet de portefeuille van P.W. en We- De heer- v. d. Werff geeft spr. niet beAlgiers en Tunis.
P.W. en. Wederopbouw:
Het goedgekeurde plan ligt ter gederopbouw geëist had. Wel is er reeds paald een sterk beeld van het toeSpr.
roerde
even
aan
dat
Noordde
heren
Koning
(15),
Slégers
(15),
meente-secretarie voor een ied'er ter
lang door mij aangedrongen, zo zeide komstige beheer van Wederopbouw.
Afrika voornamelijk wordt 'bewoond inzage. .
(8) en van Kuijk (8).
spr., op wijziging in de taakverdeling. Spr. vond de heer v. d. Werff het 2. Slagveld
Vijf leden van de Commissie voor door Berfbers. Arabieren en Joden en Zandvoort. 22 September 1953.
Bijna alle fracties waren er voor de zwakste raadslid. Als de beide functies
toonde daarna speciaal stadsgezichten
de Bedrijven, Verkeerszaken en
portefeuille van Publieke Werken niet (P.W. en Wederopbouw) niet te scheiuit de Europese en Arabische wijken
Het Hoofd van het gemeenteStrand-exploitatie:
langer door de burgemeester te doen den zijn, waarom dan niet de burgeiMevr. Mol-v. Bellen (8) en de .he- van de plaatsen in de 'drie landen, die
bestuur voornoemd.
beheren De heer Koning beeft wer- meester als beheerder van ibeide porVAN FENEMA.
Kol '(15), Porrenga (8), Breure hij bezocht -had in '39. '46 en '52. O.i.
kelijk eens gezegd, aldus de heer v. d. fedtfeuilles? Spr. heeft 'behoefte aan. tfeni
hadden
zijni
'beschrijvingen!
een
voor(8)
en
Weber
(8).
Werff, wel wethouder van P-W. te „Ware wijn", EO zeide 'hrj. Weth. v. d. 3. Vier leden van de Commissie voor namelijk. touristische -waarde.
willen worden. De heren laten zich wel Werff stond op het standpunt deze
Financiën en Onderwijs:
Een enigszins diepere belichting van
portefeuille in handen van een vakin de kaart kijken!
De heren Lindeman (15), Tates het bestaan in deze landen, de poliDe heer LINDEMAN zeide met be- man te geven. Week de wethouder a,f
(8),
Gosen.(8)
en
.Diemer
(8).
tieke,
en sociale achtervond hij 4. Vijf leden van de Commissie voor grondenreligieuse
langstelling naar de discussies te 'heb- van zijn standpunt of
bleef, vrij wel achterwege.
?
ben geluisterd en hij moest aeggen. zichzelf -zo goed
Sociale- en Culturele Zaken:
Na de pauze vertoonde spr. bijzonTenslotte diende de heer Tates een
dat hij verschillende onaangename
Negatief.cn dor.
M«vr. Mol-v. Bellen (8) en de he- der fraaie en boeiende kleurenopnadingen heeft gehoond, die toch eigen- motie in waarin hij veraocht om in
hen Porrenga (8), Breure (15), We- men uit de Sahara, het woestijngelijk maar onvruchtbaar zijn. Wel was het belang van de gemeente, de taak„Diplomatieke
UNO-Assemblée-krlnber
(15)
en
Kol
(8).
bied
ter
grootte
van
Westen
Midden-,
't hem opgevallen dat in 'het weer- verdeling nog eens te herzien. -(Deze
dat 'door pl.m. 750.000 vaste en gen" zijn diep teleurgesteld over de
woord van de heren Kerkman en v. d. werd met 7-8 verworpen). Tegen: P. Voor deze stemming waren nog twee Europa
red,
die
de
Russische
Werff niet het motief naar voren v.d.A„ C.H.U.-A.R. en PI. Belang.
herstemmingen nodig,, n.l. de eerste zwervende stammen wordt bewoond. 1 Wysjinsky Maandag j.l.'.afgevaardigde'
heeft' afgeVOORZITTER zeide een kwalifica- tussen de heren Slégers. Lindeman en Onvergetelijk mooie oases, woeste toer- stokten.
kwam, waarom de portefeuille 1van
is waar ook. Teleurge-"
en eindeloze zandvlakten had spr. steld! Ja, dat
Wederopbouw uit de handen van de tie in 'het betoog van de heer Tates Kol en de tweede nog eens tussen de an
. „ • • . - • ~ .
oorki-uist. Ofschoon hij releveerde, dat
burgemeester was genomen. Publieke gehoord te hebben, die hij niet kon heren Slégers en Kol. Hr Kol „zege- hij
'onderzoekingen • Jarenlang doet men niets anders
Werken is hier niet aan de orde, het accepteren: De heer v. d. Werff, het vierde" in beide ronden met 7-5-2 en had wetenschappelijke
dan
Rusland
met wantrouwen en'haat
verricht, heeft het publiek niet gegaat om Wederopbouw! 'Het moet spr. zwakste raadslid. Misschien wilde de 8-5.
waar kunnen worden wat voor onder- •beschouwen, men zou .niets liever zien van 't hart', dat hij de indruk niet van heer Tates dit woord terugnemen?'
dan het ineen storten van het SovjetVooraf gaande aan de eerste 'her- zoekingen dit zijn geweest.1
De heer TATES: „Daar ben ik gaar- stemming
zich af kan zetten dat wethouder
had dé voorzitter een tenInteressante foto's van nomaden- regiem. De vrije volken, ,-zoals de lanKerkman Publieke Werken en Weder- ne toe bereid!"
denz
gesignaleerd,
die
hij
jammer
stammen, Bedouinen en-Touaregs be- den, die niet onder het'rode juk.zuchDe heer VAN KUIJK zeide er van
opbouw vereenzelvigd heeft. In een
n.l. 'het 'kieaan van precies de- sloten deze, weliswaar kleurrijke en in- ten, worden genoemd, voeren.sedert de
gesprek, dat weth. Kerkman met spr. overtuigd te zijn, dat de Voorzitter, vond,
voor uiteenlopende com- teressante, doch misschien- toch ook vorige wereldoorlog een „constructieve
en de heer Slégers 'had, (nebben de die geen „doetje" is (!) zijn krachten zelfde leden
vrEfd,es-polHitiefc".- Men realiseert zich
Dit getuigde, naar spr. 'oor- iets teleurstellende avond.
beide laatsten betoogd dat Wederop- ook zou weten te ontplooien op het missies.
deelde van een zekere eenzijdigheid.
blijkbaar niet dat het constructieve
bouw gescheiden, moest -worden van terrein, dat hem nu toebedeeld is.
bestaat
in het op een afstand houden
•Hij'haid
gaarne
in
de
commissies,
van
VOORZITTER meende dat een
Publieke Werken. De heer Kerkman
,van Rusland en. het nemen-van de-.
hij voorzitter is, contact met
haalt nu nog andere dingen naar vo- splitsing tussen P.W. «n Wederopbouw welke
COLLECTE
RECLASSERING
'fensïema'atregelen op militair gebied.-groot mogelijke verscheidenren, die spr. niet kan controleren. Zo- het contact tussen hem en de wét- een zo
In de TJNO-Assemblèe is al 20. vaak een
van raadsleden.
als b.v. de uitlating over oud-wethou- houder van P.W. zeer zou bevorderen. heid
Morgen
26
Sept.
zal
de
collectie
voor
en verbeten strijd gevoerd •teDoch
zijn
verzoek
werd
niet
ingeder v. d. Moolen: 'Wat moet dat foak- ' Weth. KERKMAN .betoogde dat hier willigd en zo was de samenstelling het Reclasserihgswerk worden gehbu- stillegen' alles wat van de Russische' tafel
kertje daar'. Daar is spr. niets van be- eigenlijk niets bijzonders aan de hand van da commissies II en IV volkomen
dat 'men zich langzamerhand
&en. Wy willen dit belangrijk stuk so- kwam, "heeft
kend. Hij heeft immer -groot respect is. 'Dit, wat hier gebeurt, geschiedt in
aan de idee. dat Rusland
-elkaar gelijk!
gehad voor de heer v. d. Moolen. Even- andere gemeenten ook. Spr. wilde z'n - aan
ciaal werk gaarne in de aandacht aan- gewend
een
verschrikkelijke
boeman is. Alles
Verschillende
raadsleden
wilden
hun.
min is hem iets bekend -omtrent dis- hand boven het hoofd van de heer benoeming tot Commissielid 8 dagen bevelen.
wat
uit
de
Russische
koker komt, wijst
kwallficerende uitdrukkingen betref- v. d. Werff houden. Als hrj eens alles in beraad houden
m'en; af, er is 'nauwelijks plaats voor
fende weth. Kerkman. Ook deze wét- ging releveren wat de heren Tates en
overleg. Als het er is, dan wenst het '
houder wordt door spr. 'gerespecteerd. anderen in het verleden gezegd hebWesten de troeven in' haiïden te 'houmaar hij zal 't niet doen. Wat
Maar dit alles raakt de onderhavige ben
den.
'
• ' '•
betreft het door de heer Tates aangekwestie niet!
(Adv.)
En als Rusland dan ook eens een
wellicht de woningen, die nu zo schieMaar wat de heer v. d. Werff aan- haalde art. 216, waarin sprake is van
lijk betrokken worden, leeg komen te tegenprestatie levert tegen de Westergaat: ook hier, alle respect voor zijn de •vjerantwoordin-g', die* het College
staan, doordat • de bewoners op den se vredeswil, — die-zich vooralsnog bepersoon, maar Wederopbouw kan hem van B. en W. verschuldigd is tegenduur
weer naar de plaats van hun ijvert atoombommen aan de lopende
niet liggen. Dit houdt volstrekt geen over de Raad, moet spr. opmerken,
Uw verkoudheid van neus,
band te maken..— en een waterstofwerkzaamheden zullen vertrekken.
diskwalificatie in, doch het werk op dat nergens staat dat dit geëist wordt
keel of borst weg met
Mevr. MOL-v. BELLEN 'gaf als haar bo-m fabriceert, wijst-heel het Westen,
het gebied van de wederopbouw ligt voor d'éze benoeming.
mening te kennen dat de arbeiders met de vinger naar hem: „Wat een •
op een geheel ander niveau dan voor Het voorstel, inhoudend_e de vaststel•minder verhuisden dan' juist de par- slechterik...-...'- die heeft een - -helle-'
de oorlog. En dit is ibij - uitstek • ge- ling- van de vier commissies van bij-bom!"
- - <
ticuliere bouwers.schikt voor de burgemeester, die dif
En nu zijn ze teleurgesteld -over
Weth. v. d. WERFF .zéide dat het
aan kan, die over relaties beschikt,'
Wysjinsky's
rede.
een dure geschiedenis is. de gronden
welke • nu eenmaal onontbeerlijk zijr
in, plan-Noord bouwrijp te' maken. Het .. In de beroemde ÜNO-kringen -j«es- •
In deze sector! En dit geldt niet voor
wachten
is op" de Rijks-subsidierege- tigt men er de aandacht" op dat de "gealle andere raadsleden die eventueel
ling. De gemeente moet het thans be- achte Russische afgevaardigde geen
de portefeuille van Wederopbouw zouschikbare 'bouwvolume wel opsouperen, enkele constructieve poging heeft geden ambiëren. In tegenstelling tot
omdat zij het - risico niet mag lopen daan om de huidige spanningen te
spr.'s mening, houden de lieren v. d.'
dat het verloren gaat. De vrees voor verminderen.
Werff en Kerkman staande dat P.W.
Om helemaal eerlijk te-zijn: Momus
leegstaande woningen, dié de heer
en Wederopbouw niet te scheiden zijn.
Breure geuit had, deelde spr. niet. Dit •heeft ook. een .zwaar hoofd in de vreSpr. is 't daar niet mee eens.
des-pôgingen,
die van Russische zijde
euvel voorzag hij .nog niet in tientallen
Weth. v. d. WERPP vroeg waarom
worden ondernomen. Maar 'hij zit-nièt''
jaren.
• de vorige spreker dan wenste dat de
De heer Koning wast zijn handen in onschuld
De ;heer TATES zeide ,dat hij nog aan één tafel niet die kerels'te praten.-' 'portefeuille van P.W niet meer in de.
teleurgesteld is- hij ook- nist
geen antwoord 'had op de vraag, die En
handen van' burgemeester kwam? (Dit
Er
zijn
te
veel
woningen
gebouwd
•;de heer Slégers bok gesteld had: Voor .over Wysjinky's rede.
was tijdens een gesprek tussen de hè-.
•
En
watzei- die "beruchte man dan
-particuliere
bouw
geen
'--#en
voor
E.
ren Lindeman, -siegers en' Kerkman
Particuliere
bouw
in
net
gedrang
?
wel?
Volgens
de
pers
kunnen
zijn
ontM.M-.woningen.
wél
-grond
toeschiknaar voren gekomen).
wapeningsvoorstellen in vier .punten •ba'ar
..waar' ligt dat aan?
Weth. KERKMAN zag P.W. en We- 'De. heer - SLÉGERS vroeg, als het worden samengevat:
deropbouw juist nauw aan elkaar-ver- De heei'rTATES zeide dat 't „beruchte hij miri of meer -in' één dwangpositie •bouwrijp
maken van'de grond'in Noord
bonden. -De directeur van Publ. Wer- grondten".
l. Onvoorwaardelijk verbod van de .
aan
de
Dr
Gerkestraat
wate duur is. wat er dan met die grond
verkeert,
doordat
-hij
ernstig
rekening
-ken heeft- met (beide te maken. Van ren geworden. Spr. had daar indertijd,
waterstofbom, atoomwapens en
moet
gebeuren.
.
Wat
hier
gebeurt,
houdt
met
de
300
gegadigden
(w.o.
tal„Wederopbouw" komen de eerste sug- toen een plan om in genoemde straat
andere verdelgingsmiddelen.- -De
rijke krepeergevallen)' voor een wo- brengt -geen welvaart in de gemeente.'
gesties; komen deze tot uitvoering dan een
Veiligheidsraad neirie onmiddellijk
van 60 woningen te stich- ning, hier in Zandvoort..
Als het bouwrijp maken •iiu te duur is,
is het werk „Publieke Werken" gewor- ten. complex
maatregelen voor een interiiatiodoorgang vond, het zijne reeds
De heer KONING sprak van de goe- waarom is er' dan indertijd' geen haast
den.
nale overeenkomst en een doel- mee
gemaakt?.
van
gezegd.
Hij
was'
er
tegen
en
sindsde
'gewoonte
om
dergelijke
kwesties
De heer LINDEMAN zeide dat de
controle.
Weth. .v. d. WERFF deelde med-s , ;2.. treffende
is hij niet van mening veranderd. eerst -in de desbetreffende Commissie
door de heer v. d. Werff aan hem ge- dien
De „Grote Vijf" -verminderen; hun' - •
Deze bouw is niet in 'het belang van van bijstand te behandelen.-Ook.'wees dat--er waarschijnlijk- in de eerstvol- ;
richte vraag niet aan de orde is. Spr. de
strijdkrachten met een derde; de
omgeving, aldus spr. en hij vroeg spr.: op een z.i. vreemd verschijnsel: gende vergadering esn voorstel aan de
herhaalt dat het hier niet om P.W., waarom
Veiligheidsraad moet binnen rede gronden in plan-Noord Toten, de oorlog voorbij was waren hier orde komt, betreffende het .bouwrijp
doch om Wederopbouw gaat. Om deze. niet
delijke
tijd een conferentie bijeen
'bouwrijp waren gemaakt. Nu kan 200 a."300 woningzoekenden. Er zijn maiken van .grond aan de 'Bt'ederodereden, die de heer Kerkman noopt te
roepen om de vermindering- van
er wel beweerd' worden, dat de tijd te' sedert "de laatste jaren talrijke wonin- straat t.to.v. particulieren
zeggen, dat hij P.W. en Wederopbouw kort
de bewapening- voor alle staten
was - om dit laatste plan uit te gen -gebouwd- en nu zijn er misschien
Weth. KERKMAN-' achtte deze 50
onafscheidelijk acht, zou spr. beide
te regelen.
•voerten:, maar spr. vroeg zich af of dit wel 4 a 500- .woningzoekenden! Waar woningen een werkelijke noodzaak,
willen scheiden!
3. Erkenning door de Assemblee dat
Mevr. MOL-v. BELLEN, het in deze zo moest doorgaan. Er is nagenoeg komen al die mensen vandaan? vroeg ••omdat in de toekomst (binnen 10 jaar)
de aanleg van buitenlandse bases
geen grond .beschikbaar voor de par- spr. Er zijn meer huizen gebouwd' dan de duplex-woningen door één gezin
discussies gebezigde woord „niveau" ticuliere
een bedreiging van de'vrede toebouw. Zij; die willen bouwen, er in. 1941-'42' afgebroken zijn. „Ik moeten worden bewoond. 'En, gezien
kennelijk verkeerd
interpreterend', worden verwezen
tekent,.— en een bevel om. deze
naar
een.
.punt,
waar
het
aantal
huwelijken
in
Zandvoort,
weet
niet,
hoe
die
woningnood
-er
komt,
meende dat 'hier sprake was van
-bases af' te breken.
standsverschil en daartegen wilde zij zij niet willen.' Spr. zeide tegen dit maar mijn schuld is het niet!" be- waardoor het aantal woningzoekenden
voorstel te zijn.
to_ogde spr., die eerst de Commissie nog stijgt, vond spr. geen grond voor
4.. Een veroordeling door de Assem•protesteren.
De heer SLÉGERS achtte de gron- wilde horen.
de gedachte van leegstaande woninblée van alle propaganda, die de
De wethouder van wederopbouw van
De heer v. KTJIJK was vol lof voor .gen. Bovendien toont de praktijk aan
•haat en de vijandschap onder de
de gemeente Velsen is sigarenmaker den to plan-Noord meer geëigend voor
deze
bouw.
Doch
hij
had
gehoord
—
dit
plan.
Er
moet
gebruik
gemaakt
dat
de
mensen
nu
eenmaal
graag
in
volkeren bevordert. • '
geweest!
De heer KONING zeide nimmer z'n en er wordt ook in dit voorstel gewag wordieni van de mogelijkheden, die zich 'Zandvoort wonen en niet zo spoedi;
Westerse commentaren' zeiden: „Hm
critiek op Publieke W-erken onder van gemaakt — dat zo- dit plan niet voordoen, zo aeide hij. Een zegenrijk ;zullen vertrekken.
Het voorstel (de verkoop van de benegatief!" (Wat je maar negatief
stoelen, of banken -gestoken te hebben, doorgaat, het bouwvolume voor dit plan. geen strop! , • •
De heer SLAGVELD zeide
maar dit heeft niets te maken niet jaar verloren gaat, vandaar dat er nu
1 voorstan- nodigde grond aan E.M.M. onder be- noemt!) Dulles zei: „Ik heb dat alles
wederopbouw. Voor de portefeuille •blijkbaar grote haast toij is. Tochacht- der van dit voorstel te zijn , in het be- paalde voorwaarden) werd hierna met al eerder gehoord". Een woordvoerder
12-3 aangenomen.
van de. 'Britse delegatie beweerde:
van deze taak achtte spr. de heer v.d. te spr. de particuliere bouwers door 't lang van de volkshuisvesting.
een en ander benadeeld. In betrekkeDe heer WEBER verzocht, zoals hij
(Tegen:- de heren WEBER, TATES „Negatief en dor".' De Franse afgeWerff niet geschikt.
Ujk
korte
tijd
is
het
aantal
gegadigal.
eerder
had
gedaan:
40%
van
de
te
lati
KONING).
vaardigde merkte op: „Dezelfde langDe- heer SLÉGERS zeide 'dat toen
voor particuliere bouw van '17 ge- bouwen woningen voor' 'het HuisvesDe heer WEBER zou voorgestemd .speelplaat van vroeger. Absoluut niets
hij nog wethouder van P.W. was, bur- den
tot 38! -Te veel arbeiderswo- tingsbureau ter verdeling.
a
hebben, indien hij de toezegging had nieuws". . .
gemeester van Alphen de portefeuille stegen
kan nadelig worden, omdat
De'heer 'BREURE zeide dat de wo- verkregen dat 40% van het aantal wo- .Als dat dan zo is, tieren, wordt het
van Wederopbouw wenste te beheren. ningen
Zandvoort
gelen
industrieplaats
is
en
ningnoód
nu
nog
niet
verdwenen
is,
tijd
dat
er
iets
aan
gedaan wordt.
ninigen aan de Woonruimte-CommisSpr. heeft zich daartegen niet verzet.
Maar jullie moeten ophouden met
Spr. kan wel de verzekering geven, dat dus een beperkte "werkgelegenheid maar als dit het geval is, dan zullen sie zou toegewezen worden.
praten over negatief en dor, als een
hij persoonlijk de portefeuille van We- biedt. Er had, naar spr. oordeelde, voor
man - -zelfs als hij Wysjinsky heet —
deropbouw niet ambieert. De relaties gezorgd kunnen worden dat de gron(Advertentie)
den
in
plan-Noord
bouwrijp
werden
overigens verbazend reële en-redelijke
en informaties, waarover de fourgevoorstellen doet.
'.•
meester -beschikt, bezit geen enkel gemaakt. 'Hoewel spr. zich achter de
l
Op de'lange duur imponeert jullie
raadslid, ook de 'heer v. d. Werff niet. mening van de heer1 Tates stelt, zal hrj
adem
tanden'
'hooghartige eigengereidheid niet.meer.
Deze wethouder is te veel
tegen alles, toch voor dit plan stemmen, omdat
wat op het gebied van1 de wedenop' .
MOMUS.
toouw. ondernomen wordt. Gegadigden
krijgen met hém te maken. Spr. za?
(hierin , een ernstig nadeel voor de
\(Adv.)
juiste gang van zaken in de gemeente. De lieer Kerkman heeft gezegd dat
de geuite critiek voortkomt uit nijd.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
Spr. verklaarde dat hij er volstrekt
en angstgevoel worden verdreven door
niet nijdig om is dat een of ander
raadslid deze portefeuille op zich
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
neemt, doch1 hij wilde wel zeggen dat
Versterken het zelfvertrouwen- en
men het in kringen van de P.v.d.A.
stemmen U weer moedig en rustig.
zelfs niet eens was met deze verdeling.
Maar men kan nu niet meer terug.
De heer BREURE stelde vast dat
vrijwel iedereen het er over eens is
MOTOBCLtlB „ZANDVOORT"
dat de burgemeester zich op uitstekende wijze van zijn taak gekweten heeft.
A.s. Zondagmiddag organiseert dé MoHet is hem niet duidelijk, 20 zeide hij,
torclub „Zandvoort" zowel voor motowaarom deze taak nu ontnomen wordt
ren als voor auto's een bijzondere rit
aan een man, die hem zo goed verrichover een afstand van ongeveer. 65 km
te. In het particuliere bedrijf zou zo
over goed begaanbare' wegen. -De bijiets niet voorkomen. Spr. aou willen
zonderheden over deze rit worden geverzoeken: Kom terug op deze waanheim gehouden, maar komen overeen
zinnige verdeling!
met de kort geleden gehouden K.B.O.
De heer TATES vroeg nog steeds
Radio Rallye, hoewel nu de radio geen
naar ihet waarom van deze verdeling.
rol zal spelen. De start heeft om 'half
Spr. vond het een buitengewoon ontwee bij de Vondellaan plaats.
gelukkige geste van weth. Kerkman,
om oud-wethouder v. d. Moolen op dergelrjke wtjze in discussie te brengen.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Deze oud-wethouder wordt 'algemeen
105. „Kijk eens", zei de Uil, ,.straks komt' 'hier
106. Manuel knikte instemmend en Raratsus was
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
Peter de 'zigeuner langs met zijn wagen.' Die gaat de
uitbundig over dit plan. Gezamenlijk klauterden ze
zijn 2e ronde voor het clubkampioenrichting uit, waar jullie 'heen moeten, dat- weet ik •de boom uit,-ze hoefden niet lang te wachten of ze
schap. De opkomst was buitengewoon
groot. Enkele nieuwe leden meldden
(Adv.)
•zeker. Nu .zal ik hem aan de praat houden ]en dan. hoorden de wagen van 'Peter al aankomen. Manuel
zich; Na een spannende strijd Is de
wippen jullie in de bak onder 'zijn wagen. Dan kom 'en Raratsus verborgen zich in de struiken en de uil
stand aan de kop:
. . .
je veilig en rustig in je woonplaats". • ' .'
posteerde zich op een boomtak waar hij .vervaarlijk
1. J. Kol Jr., 2. G. Meijer, 3. Jac.
Hamea-Gelei voor Uw handen
'begon te piepen én te blazen.
Versbeege, 4. J. Zwemmer.
(Vervolg van pagina 1).

Motie sneuvelde met 8-7 stemmen

Mensen en Zaken
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Snuif en wrijf

BOUW VAN 50 WONINGEN
door „Eendracht Maakt Macht"

IS'/Vi

M'

Pl';y

Dames! Vooa«al nu

FAMILIEBERICHTEN

ZONDAGSDIENST
WIJKZUSTÉR:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
Gedurende, de zomermaanden. is de
'Zondagsdierist van de doktoren op»
geheven.

Kiest Uw eigen klankkleur!

Verloofd :
JOUKJE JONGSMA
' - len
• JAN SMIT
Zandvoort, 27 September 1953
Oranj<estraat 3
Parallelweg: 32
Geen ontvangdag

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 27 September
10 uur:'Ds A. J. van Rhijn, pred. te
Haarlem. (Voorber. H. Avondmaal),
's Avonds geen dienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 27 September
•10.30 uur: Ds J. Heidinga van H'lem.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 7-uur, 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis.
's Avonds 7 uur Lof.
In „dé week.'s morgens 7 en 7.45 u.
's Avonds 7.30 uur Lof.

Op 4 October a.s. hopen onze
geliefde ouders
J. VAN KONINGSBRUGGEN
en
J. VAN KONINGSBRUGGENWIJMAN
de dag te gedenken dat zij 25
j-aar geleden in het huwelijk
traden.
Hun dankbare kinderen'.
Janna
Gerda en Ton
Zandvoort, 19 September 1953
Tollensstraat 39

DANKBETUIGING
Het gezelschap dat met het reisbureau
P.. Kerkman de onvergetelijke tocht
naar Tirol maakte, wijst bij deze z'n
hartelijke dank aan de heer Kerkman
te betuigen voor de voortreffelijke örganisatie, waaraan het welslagen van
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
deze reis voor een groot deel te danDinsdag 29 September
8 uur: Samenkomst in -„Ons Huis". ken was.
Zandvoort, September 1953.
Spr.: J. Dammuller, evangelist tfc
Alkmaar.
By' ons vertrek naar Canada een harteiyke groet aan al onze vrienden en
Zondag 27 Sept. 9.45 uur: Radiotoe- bekenden.
spraak (op. 298 meter) door de 'heer
JAN en HANNY DRAAK
P A.'Pols van het Humanistisch Verbond. Onderwerp: „De doorbraak van 19 September 1953'
a/b „Sibajak"
het Humanisme".

DE ELLENDIGEN
„Ik veroordeel 'U tot de galeien, Jean Valjean".
•Woorden gelijk vuur, geschreven door de onsterfelijke Victor Hugo. Hier is het onvergankelijk drar
ma, dat tot iedere generatie spreekt!
(Fox Film).
Toegang 14 jaar.
.DINSDAG 29 SEPTEMBER tjn.
DONDERDAG l OCTOBER, 8 uur
Maria Schel!, Dieter Borsehe, Heidemarie Hatheyer in:
.
„• .

Dr HOLL
Eén ,iDpktersfüm" in de beste zin des woords!
De meest .emotionele speelfilm van het jaar!
De arts tussen twee wouwen!
..... . „ . . , - .. ' .. Toegang .14 jaar. _

t/m Woensdag 30 September bij aankoop van
100 gram verpakte A.H.-THEE

KL Krocht l - Tel. 2432

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van TJw Inkopen W] deelnemers (winkeliers)
aan het Keunemer Pinanoierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen; .
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
TJw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten.
- •

Dansschool LILY ORGODET

Burgemeester Engelbertsstraat 62. Telef.'- 2393 •

Onderricht in :
BALLROOM, BALLET,
RHYTHM. GYMNASTIEK
en TAPDANCE

TE KOOP: 2 kachels, l opklapbed, l kinderbed, l accordeon „Royal Standard",
3 aquariums.
Brederodestraat 26.
T.o. gevr. GOLFPLAAT of
i.d. voor kippenren. Parallelweg 21'hs, na 6 uur.
BIJLESSEN AANGEB. voor
L.O. en M.O.-scholieren door
bevoegde leerkracht. Br. ond.
no.- 7501 tour eau Zandv. Crt.
WERKSTER gevr. voor twee
ochtenden per week. Aanm.:
Boul. Paulus Loot 89.
Gevr. NETTE HULP in de
huish. v.d.e.n., v.g.g.v.
Ter Weer, Boulevard Paulus
Loot 101.
NET MEISJE gevraagd
voor winkel.
KUNEMANTHaltestraat 33.
WEGGELOPEN PIETERTJE
Grysgestreepte gecastreerde
kater, rood- halsbandje. Terug te bez. Dr Gerkestr. 17z.
. WIE KAN MIJ HELPEN
'aan • Kwattasoldaatjes
en
oude postzegels? E. Plipse,
San. O.N.O. K. 22, Renkum.

DUIVELSGEBROED

Metaalwarenfabriek „Schoten"

Marisstraat 48, belef. 3028.

Alle leeftijden.

vraagt:

ZONDAGMIDDAG 27 SEPTEMBER, 2.30 uur
Speciale matinee. Centra film presenteert -ü een
prachtige Cowboy film. Gene Autry in:
Transvaalsfcraat 8, Haarlem-Noord
•

:

KOPERE ANKWERKERS
PLAATWERKERS
VERFSPUITER
LASSER (autogeen en electrisch)
Ook aankomende krachten komen in aanmerking.

MODIEUS

PERFECTE BEESTEN
Grote Krocht
Telefoon 2106
Annex Reparatie-Afdeling

IPEKDJIAN
Openbare Leeszaal
en bibliotheek
Brugstraat 15

WIJZIGING
UITLEENUREN

Groenmerk p. pak 66
Roodmerk p. pak 60
Geelmerk p. pak 52

100 gram
FONDANTBORSTPLAAT
van

25 ct

voor

Echte Zaanse beschuit
2 grote rollen van 14 stuks 51 ct
BOFFIE-KOFFIE - de koffie die iedereen 20 lekker
vindi. alléén verkrijgbaar bij Alberi Heijn.

ALBERT HE IJ N
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!
GESTOFFEERD te huur
DAMES! Zoekt Uw voort
gevr. voor permanent, klein deel: CHEMICO*WAVE
gezin, 2 pers. (man varende),
perni.) nu voor
3 'k., keufc., .bad. Brieven1 no. (stroomloze
f 3,— uitsl. m. inl. advert.
7503 bureau Zandv. Crt.
geld. t. 30 Nor. NaarJ'cfam,
WONINGBUU,
MAISON MODERN, • 7_ee=
Amsterdam-Zandvoort.
dijk 121. Tel. 47671 - K 20.
Aang-eb.: Ie etage, k. en suite
en 3 slaapk., badcel, war.
Maak van Uw tijdGevr.: vrije 'woning, minschriften 'n waarstens 4 k. te- Zandvoort.
Br. Peeters, Zeilstraat' 14-1. devöl boek*. - Laat
Amsterdam-Z.
ze daarom, bij .ons
WONINGRU1L
Amsterdam-Zandvoort
inbinden.
Aangeb. aardig ben.huisje,
'bev. gr. huisk, 2 sl.k., keuk., G E R T E N B A C H S
badk. en tuin, omg. Stadion.
DRUKKERIJ
Gevr. •'woning te Zandvoort
Br. no. 7502 four. Zandv. Crt. Achterweg l - Telefoon 2135

A T T E N T I E

Wegens de zeer hoge exploitatie- en de sterk gestegen
onderhoudskosten zijn w\j genoodzaakt met ingang van

5 Ocfcober de prijzen met

25 cent

Ing. 26 Sept. a.s. worden de
per ruim l'/2 uur te verhogen
uitleenuren op ZATERDAG
GEWIJZIGD van 4-6 uur in Vanaf Donderdag f l,- per ruim U/? u.; ƒ 1,50 per i/„ dag
van 3.30-5.30 njn.
Droogmachines ƒ 0,60 per V, uur, bij wasmachine
's Dinsdags ongewijzigd van Droogmachines ƒ 0,75 per V, uur
7.30-8.30 uur njn.
A. v. SLUISDAM, Vondellaan 22 tel. 3221.
Het Bestuur
DE SOM, Zeestraat 50 achter

DANSINSTITUUT J. STOL
Thorbeckestraat 24, telef. 3126

Laatste week van inschrijving
Voor beginners en gehuwd'en-clubs
(gevorderden volgeboekt)
Elke avond van 7-10 uur aan onze school

Vrouwen Contact Commissie

KOBFBALNIET7WS
Huish. en Gezinsvoorlichting
De wedstrijd'- Z.K.C. 2 tegen Sport
DINSDAG 6 OCT. n.m. 8 uur aanvang Vereent is Zondag in een 2-2 gelijk
spel geëindigd, een niet onverdiensteLAMPEKAP-CURSUS
lijk resultaat voor onze plaatsgenoten.
(totaal 8 lessen, ƒ 4,— per cursus)
Z.K.C. nam reeds na 10 minuten de
Zaaltje Gem. Gasbedrijf, Tolweg 10 leiding door een doelpunt van TerAanmelden: .Mevr. Blaauboer, [Halte- maat, die even later de voorsprong tot
straat 4ff. Telef. 2392
2-0 wist te vergroten. Sport Vereent
zag echter kans voor de rust.een.tegenpunt te scoren en een misverstand
in de achterhoede
was de oorzaak van
de gelijkmaker1. Beide (partijen proibeerden het winnende doelpunt te forceren. doch de verdedigingen bleven
Monopole
het terrein meester.
Vrftdag 25 Sept. 8 uur: film „De elVoor a.s. Zondag is vastgesteld:
lendigen".
Z.K.C. 2-Oosterkwartier 6, terrein
Zaterdag 26 Sept. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 271 Sept. 2.30 uur: film Schalkwijkerweg te Haarlem, aanvang
2.15 uur.
„Duivelsgebroed '. •
Zondag 27 Sept. 8 uur: film „De" ellendigen".
SCHAAKNIEUWS
Maandag 28 .Sept. 8 uur:, idem.
Dinsdag 29 Sept. 8 ü.: film „Dr Holl". Woensdagavond is de onderlinge comWoensdag 30 Sept. 8 uur; idem.
petitie voortgezet. De uitslagen- zfc'n:
Donderdag l Oct. 8 uur: idem.
v. d. Heijden-Termes Jr
~ 0-1
Hulskemper-Giskes
afgebr.
Verhaert-Weber
1-0
Andere attracties en
v. Vliet-Porreniga
"
*/.j-1/^
nuttigheden
Klop-C. Molenaar
1-0
Zondag- 27 Sept.: Sluitingsavond HoP. de Jong-Kappellaof
1-0
tel Bouwes. Herbert Mytteis (de koE.
Molenaar-Dijkstra
1-0
1
ning der -zigeuners) en zyn Wesns
Bais-v. d. Brom
/3-I/.>
1 1
orkest. Geheel nieuw Cabaret-proJanssen-Termes
Sr.
/a- /!>
gramma.
W. de Jong-Kramer
o-l
Kroon-v. Keule
0-1
Stadsschouwburg
Vooral de heer van Vliet bleek in z'n
Haarlem
party tegen Porrenga goed op dreef te
Zaterdag 26 en Zondag 27 Sept. 8 u.: zyn. Hy zette de party scherp op,
Het Vrije Toneel: „Daar moet je •bracht een pionoffer en kwam hierdoor na enkele zetten in het bezit va.n
'n vrouw voor zijn".
tewaliteit. Daar hy echter, wegens
Woensdag 30 Sept. 8 uur: Toneel» «te
tydnood -onnauwkeurig afwikkelde,
groep „Theater": „De onzichtbare ,wist z'n tegenstander toch nog remise
dame".
uit het vuur te slepen.-

WEEK-AGENDA

En toch de voordeligste thee.

in de winkel!

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten

Gulden meer.'
TIMTUR SCHOENEN

Geurige, verkwikkende thae, In precies dia
melange die U de meeste voldoening schenkt.

Qoudmerk p. pak 86
Zilvermerk p. pak 80
Blauwmerk p. pak 72

Clubs-voor volwassenen, jongelui en-' kinderen.'
Alle lessen beginnen de eerste week,van..October. .
•Prospectus op aanvrage..

Adverteert in de Zandvoortse Courant

dan ALBERT HEIJN'S THEE

Bij La Viande
RECLAME

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Stationsplein « Dir. Gebr. Koper > Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 25 Un.
MAANDAG 28 .SEPTEMBER, 8 uur
Michael Reünie, Debra Paget, Robert Newton,
Edmund Gwenn in Victor Hugo's'

HAARLEM'S INSTITUUT
tot Opl, Pedicure-Voetkunde
schoonheidsspec., v. vak-dipl.
pynboomstr. 6, Hrl. tel. 24402
JONGE HENNEN Sussex-R.
ƒ 3,50 per stuk. Dr Mezgerstraat 34.
Met één hand
TE KOOP: Jaarsma cyclus
alles aan de kant!
Haard' en nieuwe H. WinterVan Stolbergweg 11, des
Stofzuigers div. merken v.a. ƒ 2,— p.w. jas.
U kunt ook bij ons sparen, terwijl U awnds 8-10 uur.
luistert. Komt U eens kUken en. luiste- Te koop z.g.a.n. gr. SALAren? Wij regelen op prettige wijze de MANDER KACHEL, merk
betaling met U.
„Tiger". Uiterste prijs ƒ 40.
Erkend Philips Service Dealer.
Thorbeckestraat 24.
Reparaties aan alle merken toestellen.
APPELEN
RA'DIO
TELEVISIE -ELECTRA te KLEIAARD
koop, Bevelanders en
Koopmansblauwe ƒ 9,80 p. hl,
en Meerlanders ƒ 9,10 p. hl.
Th. CASTENHOUT, Sloterweg
1415, Nieuw Vennep, teKostverlorenstraat 7 > Telefoon 2534
lefoon 323 K 2546.
Te koop:
WILHELMINA-BILJART
2.04 x 1.44 m; 4 queus en 3
ballen. Te bez. t.m. 29 Sept.
a.s., Vond'elkade 7. H'stedê.
TE KOOP: 4 clubs m. ronde
tafel ƒ 50,—; kinderwagen
ƒ 30,-. Bilderdijkstraat 9.
Aangeboden:
PARTIJ TIMMERHOUT.
Hogeweg 50.

H. p.e*taat

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 27 September
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.

THEATER „M O N O P O LE"

Geen betere

Philips Radio v.a. ƒ 98,- of ƒ 1.36 p.w.
Philips Radio met visserUband ƒ 245,—
Philips Radio met ingebouwde
antenne ƒ 210, —
Philips platenspeler op voet . . ƒ 82,—
Philips Radio gecombineerd met wisselaar in salonkast ...... ƒ 1175,—
Philips Televisie ...... vanaf ƒ 495,—
Meerdere interessante-j uitzendingen
wachten U. Dat moet U zien in' uw
eigen gemakkelijke stoel.
Uw oude radiotoestel heeft nog v/aarde !

Middenstandsopl.
d.m.v. kleine clubs op dag en
av. o.l.v. J. van Ravenswaay,
Leraar M.O. Inl. en prosp. bij:
A. ANTONIDES, Burg.' Engel» (
bertsstr, 4 en Woensdagav. 8=9
u. Patronaatsgebouw. Tevens in '
Haarlem Floraplein 19. Praktijk
Boekh. ~ M.B.A. - Wiskunde.
'Honderden geslaagden.

DAMES,
OPGELET!
Alle waar is naar z'n geld!
De prijs van de kwaliteit
-vlees die wy thans leveren
is naar verhouding
belachelijk laag.
Probeer dat enige weken en
U bluft onze klant.
Ziet onze etalages!
WEEKEND-RECt AME:
500 gr. Osselappen niet 250
gr. eigen gesm. vet' ƒ 2,_
Vanaf heden weer Lamsvlees
en vetgemest Kalfsvlees.

Slager GAUS
Kerkstraat 12 - Telef. 2102

MORGEN,
Zaterdag
26 September,
is 't een
fantastische

„BABY
DAG"
bij...

Naast vele interessante aanbiedingen in a\l* afdelingen
brengen wij op bovengenoemde dagen een collectie
BABY- en KLEUTERGOEDEREN tegen exceptioneel lage prijzenj
Opa's en oma's, ooms en tantes, PAPPA en MAMMA, kindervrienden
en -vriendinnen vinden er ta'l vao verrassingen voor BABY !

2 „onuitgesproken verlangens" van baby :
'n Ideale flanellen T R A P P E L Z A K ,
in rose en bleu . . . . .
.......
f
'n snoezig W I E G G A R N I T U U R bestaande
uil laken (80 x 100 cm.) en sloopje.
Fraai geborduurd . .
..........

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
GYMNASTIEKVERENIGING
„OEFENING STAALT SPIEREN"

Sport
VOETBALVERENIGING
.
„ZANDVOORTMEEtJWEN"

Aanstaande Zondag wordt de interland-wetbalwedstrijd Noorwegen-Nederland gespeeld. In verband hiermede heeft de K.N.V.B. slechts een. zeer
beperüct programma vastgesteld). Het
Ie en 2e elftal van. Zandvoortmeeuwen
zijn daardoor vrij.
Door de H.V.B, elftallen wordt wel
gespeeld en het programma wat de
ploegen van Zandvoortmeeuwen betreft luidt als volgt:
Zaterdagmiddag 26 September:
iZandvoortm. 1-C.J.V.V. l
4.15 u.
Zandvoortm. 2-E.T.O.
4 u.
'Zandv.m. adsp. a-Schoten <a 3 u.
Zandv.m. adsp. b-Schoten, b
3 u.
R.C.H. g-Zandv.m. adsp. c
4 u.
R.C.H. j-Zandv.m. adsp. d
3 u.
Zondag 27 September:
Zandvoortm. 3-Schoten 3
9.45 u.
Haarlem 5-Zandvoortm. 4
9.45 u.
E.D.O. 7-Zandvoortm. 5
9.45 u.
Zandvoortm.- 6-Haarlem 10
9.45 u.
Halfweg a-Zafl.dv.rn. jun. a 9.45 u.
'Hillegom b-Zandv.m. jun. b
12 u.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal dat zijn
eerste thuiswedstrijd speelt krijgt als
tegenstander C.J.V.V. uit Amersfoort.
Het is voor het eerst dat tegen deze
ploeg de strijd wordt aangebonden.
De thuiswedstrijd van het 2e Zaterdagmiddagelftal tegen E.T.O. l geldt
voor de Ie ronde om de Kennemer landbeker.

i i

R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

W i n t e r j a s s e n en - m a n t e l s
Aan de selectiewedstrijden voor samenstelling van het jeugdkeurcorps
s t o m e n (ujd.iijk) f 3.50
van de Kennemer Turnkring wordt
door vier dames van onze vereniging
deelgenomen. Na afloop van deze test
zal worden beslist, welke dames de
„centrale training" mogen volgen'.
Op de najaarsvergadering van de
Kennemer Turnkring, die, zoals bekend,
Zaterdag- 26 Sept. bij Brinkmann
in1 Haarlem wordt gehouden, is zeker
één der belangrijkste agendapunten
„het technisch programma 1954", omdat hierin is opgenomen een openluchtuitvoering met medewerking van
buitenlandse ploegen in Zandvoort,
ter gelegenheid van het 50-jarig toestaan van onze vereniging.
Voorts wordt voorgesteld, behalve
d jaarlijlas terugkerende graadwedstrijden en vaardigheidsproeven, ook
een cursus rhythmische gymnastiek en
een leiderscursus te organiseren.
De afgevaardigden van onze vereniging vertrekken met de tram van
vijf over zeven.
Afd. Volleybal!
Het aantal nieuwelingen, dat zich voor VOOR EEN VAKKUNDIGE BEHANDELING
deze tak van sport de laatste weken
heeft gemeld, is verrassend groot.
•rAMlSTERDAMSEVAART-:28-2!2-.j:TEtM'156i1
Daar deze leden in 'het algemeen
-.GROTE HOUTSTRAAT, 5?;^E1^1p77f
deze sport nog niet voldoende onder
de knie hebben, wordt slechts met
één dames-team aan de competitie Depot: Kousenreparatie-inrichting
deelgenomen, waarbij deze pl'oeg, zoB. REMERINK - Postsïraat 12
als tot nu toe steeds het geval was,
in de Ie klasse is ingedeeld.
Over deelname van een heren-team
aan de competitie is nog geen beslissing genomen.
Afd. handbal.
Heren: O.S.S. I-Catchers l 2 uur
.sl 'Zondag isjpeelt O.'S.S. tegen, de
Catchers thuis. Dit zal öeni spannende
wedstrijd worden daar O.S.S. momenAutorijschool K. O F F E N B E R G
teel aan de kop van de ranglijst staat
met de Catchers op de tweede plaats.
Telefoon 20085, Haarlem
Dus de ploeg die hier de overwinning
behaalt, zal de eerste plaats bezetten.
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
Voor de dames en het tweede hertenteam is momenteel niets bekend voor
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
a.s. Zondag.
D. Offenb'erg, Nic. Beetslaan 52

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

De eerste wedstrijd in de tweede klasse bracht het eerste elftal een nederlaag. Met 3-2 werd van Vogelenzang
verloren.
Het 3e verloor, eveneens met oneven DAMES K.J.C. „NOORD"
goal, van D.S.S. 7_, terwijl de adsp. a De uitslag van de kaartavond op
hun tweede overwinning wisten te be- Woensdag j.l. is als volgt:
halen. De volledige uitslagen waren i. mevr. W. Plipse; 2. mevr. T. Moals volgt:
lenaar; 3. mevr. J. Molenaar; 4. mevr.
Vogel'enzang-T.Z.B.
3-2 A. Kraaijenoord.
D.I.O.S. 2-T.Z.B. 2
scheldsr. n.o.
D.S.S 7-T.ZJ3 3
4-3
T.Y.B.B. adsp. b-T.Z.B. a
1-7 KLAVERJASCLUB „DE KRAAIJ"
Bovengenoemde kaartclub heeft thans
Zondag a.s.:
e.v. kaartavond op Dinsdag 29 Sept.
S.V.Y.-T.Z.B.
12 uur de
en vervolgens elke Dinsdagavond Dus
Zaterdagmiddag a.s.:
niet meer op Vrijdagavond.
Onze Gezellen adsp. b-T.Z.B. a 4 uur Nieuwe leden kunnen zich ook nog
D.I.O.S adsp. ib-T.ZJB. b
4 uur opgeven.

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
FJjnstrijUerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

Foto „Lion"

de

Singer electrische
naaimachine te huur

MANCHESTER
WERKKLEDING

'otosstudio Joh. v.d. Meer ARME MBESTKB
Myn zoontjes spelen winkeltje. Daar
de oudste een blauwe Maandag in de
Haltestraat 69
tweede Klas alt, komt er een winkelTelef. 2778
boekje aan te pas.
Ifc huiver als ik het lees en een diep
medelij dteni bevangt me als ik denk
aan die arme onderwijzer, die dag in
dag uit zwoegt om de- spelling er in
te stampen. Want ik zie:
driepontzuiker
pontbatutzuiker
pontporuk
sikoolaadupastaa.
Wat verdei' in het boek zie ik nog anOntwikkelen f Afdrukken
dene. meer romantische ontboezeminDevelopping f Printing
gen: ik ben heel lif gu-wees en mama
Developpement t Tirage
ben staut gu-wees.
ïntwicklen t Kopieren
Nou is er in dit geval de troost dat
het verstand met de jaren zal komen. Moet een kind tegenwoordig
niet minstens twaalf jaar schoolgaan
Walnootkoekjes
voor het op de maatschappij kan
250 gram ƒ 0,70 worden losgelaten?
Maar er 1zijn helaas maar al teveel
Heerlijke
edls lang üosgelatenen die er raiet
öens zo heel veel meer van terecht
allerhande
brengen,
•
250 gram ƒ 0,88
Wat denkt u van het volgende:
l peen piet
Fa van Staveren
5 rente
Zeestraat 48 Tel. 2684
10 is
1 root
2 spie
l spes.
EDICURE
Dat l peen piet «betekent een bos w-orteltjes met pieterselie is logisch. Twee
MANICURE
spie doelt kennelijk op spinazie, l spes
op sperciebonen. Ook l root' voor een
Schoonheidsspecialiste rode
kool valt te begrijpen.
Maar wat beduidt 5 rente nou eigtenlijk,
en
wat 10 is? Wel, heel gewoon
M. VAN B O R K U M pond goudreinetten
en 10 citroenen.
Dr Gerkestr. 21 - Tel. 281 5 Het
moet voor de schoolmeesters niet
arenlange ervaringl
erg opwekkend zijn. hun arbeid" zo gekroond te zien. En ik kan ze niet veel
troost
geven want ik heb gemerkt dat,
Vat voor feest of partij?
mijn zoontje en de groenteboer lang
Alles verhuren wij!
_
_ laswerk, porcelein, bestek de enigen niet zijn!
NEEL.
<en, tafels, stoelen, enz.
Waterdtinker. Tel. 2164
Koopt nu uw

ƒ 5,- p. wk.'
Broeken, vesten en jassen. Dekens,
d. SCHELDE, Haltestr. 7 vitrage, lopers enz. bij

Kleine Houtstraat 105, Haarlem, tel. 14448

koopt, verkoopt en repareert
Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Friese klokken en Zaanse klokken Garage en Taxibedrij Kruisstraat 12 - Telef. 2360
DE TOL, telefoon 2332
Abonneert U
op de Zandvoortse Courant

Gr. Krocht 18
De Goedk. Amsterdamme
WOI/LEN DEKENS

Zaterdag bijzondere aanbieding wollen dekens, w.
o. gr. maten (iets vuil),
direct aan particulieren,
(niet Vioor de- handel). TAPIJTHANDEL

m.'

„MABO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.

NIEUW!
Ook 's avonds na- sluitingstijd
en (Zondags

rijwiellampjes
in onze

automaat!
Dus... geen bekeuringen meer

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 - Tel. 2974

Magazijn

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

Heeriyfc is ons

m
i?"

Volkorenbrood

Probeert U 'het eens?

3PECULAASBROKKEN

KOLENBAK, emaille
KACHELZEILTJES

KOLENZEVEN
KACHELHAAKJES
KACHEUPOETS
DROOGREK TOMADO
3-DELIG KACHELREKJE .'...

ƒ 3,25
ƒ 0,70
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1,50
0,25
0,25
4,40
3,75

48 et per 250 gram BEDKR17IKEN vanaf
f 1,75
SWALTJESTRAAT 9 (is achter de
Haltestraat)
Telefoon 2418

lis reclame:
half pond
heerlijke SPRZTS

:

van 85 voor ZO C

a, A, v.d, Mije & Zone

Schoolplein 4,- Telef. 246

Hotel
BOUWES'
Annex Cabaret „EXTASE"
Zondag 27 September
SLUITINGSAVOND
Seizoen 1953
Berbert Mytteis
(de koning der.zigeuners)
en zijn Weens orkest

"•US^Sggr

Je ruikt het
als
Is .je
ie'm
'm haalt...

DEGRUYTER'S
KOFFIE
is verser dan
wat ik had!

Geheel nieuw
Cabaret- programma
BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

Achterweg l, Telef. 2135

lï l

I'

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT

l

Heropening 21 Maart 1954

2006
2403
3043,
2100
2345

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie

2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la

2262 Informatiebureau VreemdeUngenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwassery „Hollandia»,
fünstrykeriU, j. H. G. Weeninfc.
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbaohs Drukkerij, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"

Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Tolïensstraat 47.
2254 WUnhandel Lefferts, Zeestr. 44

54e Jaargang'no. 76 — Verschijnt Dinsdags en Vrijdags

Opgericht 1900

DINSDAG 29 SEPTEMBER 1953

ZANDVO

Redactie; B. Leeflang
Achterweg l
Administratie en
advertenties:
Us de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD! en AERDENHOUT
[

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Jaarvergadering „Zandvoortmeeuwen'
Gisteravond, 28 September hield de
voetbalvereniging „Zandvoortmeeu»
wen" haar jaarlijkse vergadering,
waarvoor slechts weinig belangstel*
ling bestond. Slechts 54 leden woon*
•den deze 'bijeenkomst bij. Blijkbaar
gelden hier dezelfde normen als voor
de raadsvergaderingen, als er geen
„deining" te verwachten is, blijft men
liever rustig thuis.
In plaats van de bestuursleden ds
heren Kubbenga en 'Korver werden
benoemd de heren Beenhakker en
Gróeneweg, als elftalcommissielid
werd gekozen de heer Th. de Muinck.
Voorts werd besloten een verzoek
lot het gemeentebestuur te richten
om achter de tribune een schutting

te doen bouwen van de rijksvergoe»
ding die voor de oude tribune is-ont»
ontvangen; een en ander om de ,,be»
zitters" van de tribune te beschermen
tegen de kille zeewind
Tevens zijn er plannen in bewer»
king voor een fietsenstalling. Het ven
zekeren van leden tegen ongevallen
bleek niet mogelijk, daar dit te gio»
te onkosten met zich meebracht.
Het nieuwe reglement werd met
algemene stemmen aangenomen en
zal voor 'Koninklijke goedkeuring
worden ingezonden.
Tenslotte werd besloten tot een
klaverjasavond op 17 Octo'ber a.s.
ten bate van het traningsfonds.
Om half elf sloot de voorzitter, de
heer Corn. Slegers de vergadering.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f l,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Terugblik in

Z'ANDVOORTS HISTORIE
l

•De 'Bijbel zegt dat het zaliger is te
geven dan te ontvangen. De positie
van degene die zich, jom welke rede»
nen dan ook, gedwongen ziet zijn
hand op te houden is niet benijdens»
waardig. Wanneer anüeren dan trach»
ten deze ellendige positie van armen
en gehrekkigen te; gebruiken als
strijdmiddel om in "de politiek hun
zin door te drijven,'r kan men deze
handelwijze slechts |n de scherpste
bewoordingen veroordelen. De vorige
maal spraken wij van; de vergadering
van Schout en Schepenen van Zand»
voort op 25 Maart 1788, waarin de
boekhouder (werkgever van enige
stuurlieden van Zandvoortse vissers»
schuiten, die ieder weer verscheidene
zeelieden onder zich hadden), Maar»
ten Math, trachtte door middel van
een grote mond één, van zijn stuur»
lieden op de belangrijke plaats van
vuurbaakmeester te doen kiezen.

Toen
hij echter enkele dagen later,
°P 2 April, tot zijn woede vernam,
£at niet zijn stuurman, maar Jacob
Koning door de Schepenen was geko»
7_m, had hij wer k e lijk de „moed", zijn
armenbus aan Schepen Corstiaan van
der iMije, de oudste armbestuurder,
iel u
' % te geven.
Van hem hadden de armen van
Z an dvoort voortaan niets meer te
verwachten, hoewel zij aan de affaire
volkomen onschuldig waren!
p.^ , , _ handig
, ,. uitgespeeld...
..
.,
Eigenbelang

uitvoeren en er dus geen inkomsten
waren. Op sparen waren de karige
verdiensten van de zomer niet bere»
kend....!
Deze pijnlijke vraag had dan ook
tot uitwerking, dat de drie stuurlie»
den na enige aarzeling verklaarden,
dat zij „als van ouds de armen wij»
den gedenken,'-maar dat zij over de
aenningen van hun baas niets te zeg»
n hadden".
Maarten Math zelf bleef hardnek»
kig en wijzigde zijn houding niet. Wc
bebben al eerder gezien, dat ondanks
houding Math reeds één jaar Ia»
stuurlieden: Willem van deze
• M a t 's
ter toch schepen van Zandvoort werd
en zijn stuurman Kraai tóch vuur»
J'
Schepenen geroepen, verklaarden des baakmeester. Onbegrijpelijk.
gevraagd,
dat zij het volkomen eens
Ook Zandvoortse Bridgeclub
waren met he
t terugbezorgen van de
Oofc de Overheid
hield jaarvergadering
Hoe onbegrijpelijk hard ook een
dotpsbestuur kon zijn tegenover ar»
Enkele kanten
men en ondersteunden blijkt uit de
•Maandagavond hield de .Zandvoortse •ceurd, terwijl de begroting voor het
verordening van Schout en Schepenen
Bridgeclub de zevende jaarvergade» tomende jaar werd vastgesteld, na»
van dorpspolitiek en
van 14 Februari 1790, waarin zij, met
ring onder voorzitterschap van de dat de contributie per week met 10
armenzorg
„groot leedwezen" de „moedwillige
heer J. G. Bisenberger, die in zijn cent was verhoogd.
ongehoorzaamheid" constaterend van
De aftredende bestuursleden mevr.
openingswoord op de goede resulta»
in
Zandvoort
vóór
Ï800
sommige inwoners die hun vuilnis
-lagen, penningmeesteresse en de hè»,
ten in het afgelopen seizoen wees.
niet op de daartoe bestemde plaatsen
De jaarverslagen van secretaris en ren D. Vader, tweede voorzitter en
Dorpspolitiek contra
thans vier plaatsen rondom
pcnningmeesteresse werden goedge» F. G. Bisenberger, voorzitter, werden
armenbus. Zij stelden zich dus eens» brengen,
naastenliefde....
bet dorp aanwijzen. Voor deze hy»
" ij acclamatie herkozen.
gezind achter hun harde baas. Wat giënische
zorg van de overheid kun»
In de vacatures=mevr. Berrier en Het was in die vergadering al opge» hadden zij ook anders kunnen doen?
nen wij slechts bewondering gevoelen
G. H. Vallo werd voorzien door de vallen, dat hij de z.g.n. „arme bos."
Voor
Math
had
de
Schout
slechts
Opbrengst
aenoeming van mevr. van der Werff bij zich droeg. Toen ; hrj de zitting de minachtende woorden over dat di' en dat ook aestehtische overwegingen
en de heer Schutte.
verliet, had hij deze echter weer met niet de manier was om lid te worden golden bij het uitvaardigen van deze
collecte reclassering
Tot leden van de kascpmmissie zich meegenomen, zonder er verder van het dorpsbestuur, waarnaar de maatregelen, zoals blijkt uit d-o woor»
De collecte voor de Reclassering die werden benoemd mevr. Berrier en de iets mee te doen. Bij elke boekhouder boekhouder zo vurig snakte, maar den dat het overal maar vuilnis neei»
Zaterdag j.L- is gehouden, heeft een leren Pa'arde'bek en van Dartelen.
was een bus geplaatst! waarin de zee» tegenover de drie stuurlieden han» storten niet strekt tot „cieraad" voor
De wedstrijdleider, de heer Joh lieden als zij hun loon'ontvingen een teerde hij een venijniger wapen: hi. het dorp, maakt onze bewonderim'
totaal van ƒ 497,80 opgebracht.
g groter. Het is ook alleszins te be»
?abel, gaf hierna een korte uiteenzet» bijdrage stortten voor de armenkas vroeg hen of zij zich bewust waren
grijpen dat er thans bepaald werd dat
:ing
over
de
komende
wintercompe»
van
-Zandvoort.
Math
had
dus
willen
dat
zij,
als
zij
niet
meer
in
de
armen»
De benoemingen aanvaard titie en deelde mede, dat voortaan zeggen: „als aan mijri verlangen niet
bus wilden storten, nooit op enige de overtreders, behalve de gewone
Verschillende raadsleden, deel uit» slechts in drie lijnen (A, B en C) zal voldaan wordt geef ik de armenbus ondersteuning konden rekenen voor boete, nog een extra»boete van drie
makend van de oppositiespartijen in worden gespeeld.
terug. Indien de armen daaronder het geval zij zélf ooit tot armoede gulden (zéér veel in die tijd!) zouden
de Raad, hebben aan het college van
Na een korte rondvraag werd deze lijden, dan is dat jullie schuld". In zouden vervallen. De ramp der ar» opgelegd krijgen.
De helft hiervan was bestemd voor
B. en W. medegedeeld hun benoernin» geanimeerde vergadering, waarin een het gezicht van het voltallige dorps» moede en bedéling hing namelijk
gen in verschillende commissies te uitgebreide agenda in een vlot tempo bestuur had hij dat"- gphter toch niet toentertijd de zeelieden altijd drei» de armenkassen. 'Dat de andere helft
aanvaarden. Een uitzondering vormde werd afgehandeld, reeds om 10 uur durven doen; misschian ook had hij gend boven het hoofd, vooral in de in de zak van de aanbrenger zou ver»
de he.er G. Kol, die geen zitting gesloten, waarna men nog aan het gedacht dat het gebaar alléén reeds winter, als de kleine Zandvoortse vis» dwijnen klinkt minder symoathiek,
, wenst, te nemen .in ,de._comrni§sje.vop.r, bridgen sloeg; ,-.~, - .-.--.~, -.-~~_,.-.* ;voldocnde-~uitwerki:n4jxzou hebben,- -scr-sschuiten,--de-platte- „bommen^ nie-t- maar^ rond weg sjchandelijk .lijkt „ons,
rhodernënT 'de' bepaling^ 'da't indien'ds
sociale en culturele zaken.
overtreder onvermogend-is, _hij, wan»
neer de tijd der bedéling^is,, gekomen,
Puzzlerit met gevolgen
gedurende 14 dagen geen steun zal
Zondagmiddag organiseerde de Mo=
genieten.
torclub ,,'Zandvoort" een zeer moei»
de tellers: Slagveld één en Intellect
Armen door uithongering dwingen
lijke puzzlerit over een afstand van
één. En toen hadden ze in de gaten, tol gehoorzaamheid aan een politie»
65 km over goed begaanbare wegen.
dat er iets mis was. (Gerust, zó gaat verordening, in geen enkel beschaafd
De 62 deelnemers (44 motoren en 18
dat vaak in de Raad. Ik bedoel maar, land zal de Overheid daaraan den»
auto's) hadden het niet gemakkelijk
dat het Raadslidmaatschap geen sine» ken. We zijn op sociaal gebied wél
Telbotd.
en moesten diverse zware opdrachten
cure is. O nee). Helemaal ingewik» vooruitgegaan!
uitvoeren. Het regende op deze mid»
keld wordt 't, als er verschillende
TH. G. A. BOS
maar
es
een
voorbeeld
te
noemen:Een
O,
ik
weet
't:
dit
opschrift
komt
U
dag strafpunten!
commissies moeten worden samenge»
Amsterdam.
een tikje geheimzinnig voor. U denkt poosje geleden vormden meneer Slag» steld. Dan moet er soms vijftien keer
De uislag luidt:
1. L. Weber, M.C. Zandvoort, op natuurlijk meteen aan spoken, die veld en Koning het stembureau. Ieder» worden gestemd. Ja, ik weet niet pre»
fluisteren in de donkere hoeken van een wist al lang, wie er gekozen was, cies hoe dat zit, maar de gekozenen
Puch 125 cc, 133 strafp.;
2. H. Kokkelkoorn, M.C. Zandvoort, onze mooie raadzaal, spoken, die rit» (ik weet niet meer, waar 't om ging) moeten op de een of andere wijze een
selen achter de lambrizering.— of maar de heren Slagveld en Koning meerderheid hebben behaald. Is trou^
met Volkswagen, 255 strafp.;
misschien wel de geesten van de der» moesten tellen en turven. Laten ze 't wens ook redelijk. In onze door wan» Kortsluiting
3. R. Jansen, M.C. iHaarlem, op
de, vierde en zelfs vijfde wethouder. nou verkeerd doen! In die.zenuwen» begrip en vijandschap verziekte sa» Brand in Hotel 'Bouwes! Zo luidde
Matchless 350 cc, 265 strafp.;
4. Th. v. d. Poll, M.C. Zandvoort, Nou, ik bedoel gewoon het stemmen teilerij hadden ze zich vergist. Prompt menleving, moet er iets zijn, wat in de mededeling Zondagavond om=
in de raadszittingen, het kiezen van kwam Mr van Fenema met de mede» zich logisch en tegelijkertijd billijk is.
met Vauxhall, 299 strafp.;
't een of ander. En die stemmingen deling: „Hoort es heren, jullie wor» Nou goed, (waar praat ik eigenlijk streeks 10 uur toen de brandweer ge»
5. O. Moeke, M.C. Haarlem, op
kunnen iemand nerveus maken, voor» den bedankt voor de moeite, maar over?) — o ja, die herstemmingen, alarmeerd werd. Het bleek echter,
B.M.W. 500 cc, 310 strafp.;
al als ze dikwijls voorkomen. Eigen» hier of daar worden nog wel es lessen ze bederven vaak de stemming. Want dat er kortsluiting was ontstaan. De
6. J. Teske, M.C. Zandvoort, op
lijk is een bonafide raadslid te fijn in rekenen gegeven!" Bij de volgende dan is er een uur mee heengegaan om brandweer, die snel ter plaatse was,
D.K.W. 98 cc, 354 strafp.;
7. B. Bakker Jr, M.C. Zandvoort, gebouwd om zo herhaaldelijk te stem» gelegenheid waren twee anderen het verschillende commissies in elkaar te behoefde niet op te treden.
men. Eerst kregen we de wethouders» stembureau! Ja, dat ga je krijgen.
flansen en dan zeggen zeven man
op CZ 125 cc, 426 strafp.
'Het publiek dat de sluitingsavond
Daar hebben verschillen»
doodleuk: „Wens mijn benoeming
Als gevolg van de moeilijke opgaaf verkiezing.
de leden nóg een stevige kater van.
acht dagen in beraad te houden!"
meemaakte bleef volkomen kalm. De
maakten talrijke rijders verschillende Terecht,
echt geen doen. Toen
Dat is gewoon treiteren, U kunt me dansmuziek speelde gewoon door. Na
fouten, die kort hierna ontdekt wer= kwam het't Was
kiezen van enkele raads»
geloven. Want dat draait uit op een half uur was het euvel weer ver»
den. Men trachtte de fouten nog te leden in het
Dagelijks bestuur van
nieuwe verkiezingen o f . . . . ze nemen
herstellen door b.v. hard te rijden,
'Zandvoort, (ook zo iets
hun benoeming aan, maar dat had» holpen.
met z'n drieën naast elkaar te rijden Touring
onmiddellijk gevolgd door de
den ze dan wel direct kunnen zeggen.
en vanzelfsprekend werd ook wel moois)
voor leden in de Woon»
Daarom en daarom alleen (dus om
eens vergeten richting aan te geven. stemming
En als klap op de
al die tel»strubbelingen en verkie» Accordeon-Ver. „Zandvoort"
De Zandvoortse politie heeft de num» ruimte=commissie.
de verkiezing van de leden
zings»stunts) kom ik met het volgen» geeft uitvoering
mers van ongeveer 20 deelnemers, die vuurpijl:
diverse raadscommissies van bij»
de voorstel:
deze ernstige verkeersfouten maak* der
Geen pretje.
Een telraam, nee, herstel
een De accordeon»vereniging „Zandvoort"
ten, 'genoteerd, zodat het binnenkort stand.
zal op Zaterdag 10 October in Mono»
"Want
weet
U,
wat
't
vervelende
telbord,
zoals
ze
wel
op
de
paarden»
wel bekeuringen zullen worden.
dit soort dingen is? Telkens moe»
rennen gebruiken. Dan een vaste pole een uitvoering geven. Medewer»
Natuurlijk staat de Motorclub Zand van
ten twee naast elkaar zittende leden
ploeg van twee man, die niet meer king wordt verleend door Kees Stet,
voort volkomen buiten deze fouten van
mevrouw en de heren voor stem»
verandert.'Dus dit moet een duo wor»
en kan hiervoor dus niet aansprake» bureau
fungeren. Mr. van Fenema
den, dat over een paar jaar behoor* Nico Akkerman en Marijke v/d Hout.
lijk gesteld Worden.
staat daar nu eenmaal op, hoewel ik
lijk ingewerkt is en dat de uitslag van
vind dat»ie te ver gaat in z'n eisen.
bepaalde verkiezingen onberispelijk
Zeepost
Ernstig ongeval
Raadsleden hebben wel wat anders
op het bord noteert.
aan hun hoofd dan het turven van
En dan gaat mijn hart uit naar de Met de volgende schepen kan zee»
op het circuit
allerlei namen op een papiertje. Komt
combinatie: Mevrouw 'Mol=v. Bellen»
Unieki combinatie
Zondagochtend vloog op het circuit nog bij, dat die stakkerd van een
mijnheer Lindeman. Omdat ik de post worden verzonden. De data,
voor het tehbureau.
tijdens een wedstrijd van de Motor» Arend van Duijn de hele avond met
eerste zonder meer aardig vind en de waarop de correspondentie uiterlijk
club „Haarlem" (500 meter met „vlie» die goudvissen»kom rondsjouwt om
tweede een financieel expert is. Een ter post moet zijn bezorgd, staan,
Even later: weer wat anders. Toen pracht»combine, al zeg ik 't zelf. Me= achter de naam van het schip ver»
gende start) de Haarlemse motorrij; de stembriefjes op te vangen en naar
der M', met een snelheid van naar de Voorzitter te brengen. En als de hadden ze zeven stemmen uitgebracht vrouw Mol»v. Bellen, die altijd onvers meld:
schatting 100 km tegen de motor van namen, die op de papiertjes staan, op iemand, die helemaal niet gekozen moeibaar is voor de smalle beurs en Indonesië en Ned. Nieuw Guinea:
een wedstrijdcommissaris op. De rnan door de burgemeester zijn voorgel» mocht worden. Ja. 't kon echt niet. de heer Lindeman, die altijd precies
m.s. „Willem Ruys", 19 Oct.
liep een gecompliceerde dubbele been» zen, moeten twee raadsleden ze nog De man was niet voorgedragen door aangeeft waarom de beurs smal is en Ned. Antillen: s.s. „Breda", 6 Oct.
breuk op en werd op advies van Dr eens tellen. 'U begrijpt wat een tijd» IB. en W. en als B. en "W. dat niet waarom»ie niet breed kan zijn.
J. van der Meer per ziekenauto naar rovende bezigheid dat is. Laatst heb» doen, hebben ze die man natuurlijk
Laat deze mensen gerust het tellen Suriname: m.s. „Nestor", 14 Oct.
de St Joannes de Deo te Haarlem ben mevrouw en de heren bijna een niet nodig in de Commissie, waar ze in de Raad voor hun rekening nemen. Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
hele avond achter elkaar gestemd. (B. en W.) een ander in willen heb» Ik weet nu al, dat 't geen mislukking
overgebracht.
m.s. „Pretoria Castlc", 3 Oct.
('En er is toch al zo veel te doen). Dat ben.
zal worden.
Canada:
s.s. „Maasdam", 2 Oct.
Ik
geloof
dat
ik
duidelijk
heb
ge»
is
nog
niet
zo
erg,
als
de
agenda
ver»
BARTJE.
Brandje in pompstation
s.s. „Nieuw Amsterdam", 6 Oct.
der niet veel bijzonders vermeldt, maakt, waarom stemmingen vaak zo
s.s. „American Defender", 8 Oct.
Vrijdagmiddag ontstond omstreeks maar soms komt het voor~dat er in» vervelend zijn. We zijn er nog niet. N.B. Van verschillende zijden werd
half vijf-brand in het pompstation derdaad iets gewichtigs door die lang» Eens stond er op een stembriefje: mij gevraagd of 't waar is, dat mijn» Zuid Amerika: s.s. „Alcantara", 5/10
van de gem. waterleiding te 'Bentveld dradige stemmerij maar „met de Slagveld en Intellect. Bij mijn weten heer v. d. Werff zijn benoeming als Brazilië: m.s. „Uruguay Star", 5 Oct.
Uit een ingesteld onderzoek bleek, Franse slag" wordt gedaan. En dat is is er niemand in de Raad, die Intel» wethouder van Publieke Werken en
dat bij het lassen uit een gascylinder jammer. Ik vind dat het publiek, dat lect heet, dus die naam was niet goed. Wederopbouw dertien jaar in beraad Australië: s.s. „Strathnaver", 3 Oct.
plotseling een vlam te voorschijn tegenwoordig zo gezellig in grote ge» Maar mijnheer Slagveld werd er de wil houden. Dit moet ik categorisch Nieuw Zeeland: Via Engeland, 3 Oct.
kwam. Persoonlijke ongelukken deden tale opkomt, recht heeft op een on» dupe van, want die kreeg die stem tegenspreken. Daar is niets van waar.
zich gelukkig niet voor, terwijl scha* verkort toongamma. Ik bedoel de niet, terwijl z'n naam goed geschre» Trouwens, wat dacht men nou? Dat
Inlichtingen over de verzendings»
de uitbleef. Naar de oorzaak van de hoge én de lage tonen. 'En daar staan ven was. 'Bij het turven gaf dat weer de wederopbouw daar op kan wach» data van postpakketten geven de
brand werd een onderzoek ingesteld, die interne verkiezinkjes buiten. Om een hele heibel. Officieel noteerden ten?
postkantoren.

De practijk van B. Entzinger, arts

STADSSCHOUWBURG

wordt van l t.m. 11 O et.

waargenomen door de drie plaatselijke artsen

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEXrWEN"

Gevr. een W E R K S T E R Wegens verandering van
voor 2 maal l Va uur p. w. verwarmingssysteem
DAMESKRANS
van 5.30*7 uur n.m. bij voor* TE KOOP een
o.l.v. mej. P. A. Koning en keur Maandag* en Donder* BECKING
BONGERS
Zr Lien vangt wederom aan dagavond voor het schoon* TRECHTER&HAARD
uit
houden van enkele kamers. Ulft. Absoluut zonder ge*
Maandag 5 October Te
Woensdag 30 breken.
7.45 uur in Ons Huis Sept.melden
van 5.15*6 uur Thor* Tel.
2923 of b r. no. 7603.
Nieuwe leden hart. welkom beckestraat 16.
WONINGRUIL
Steno-typiste gevr. FLINK. DAGMEISJE gevr.
HaarlemsN. Zandvoort
voor
enkele dagen per week. bij mevr. Worm. Herman
Aangeb. ben. huis, 4 fcmrs
Aanm.:
'Brederodestraat 160. Heyermansstr. 53, tel. 2246.
enz., schuur en achtertuin.
Gevr. ben.ftuis of vrij huisje
te Zandv. Br. no. 7601 Z.Cr.
HOE KAN DAT? Als: je goedkoop inkoopt kun
Gevr. v.d. wintermaanden:
je ook goedkoop verkopen!
2 of 3 GEM. KAMERS met
vr. keuken v. echtp. en l
GEWELDIGE AFSLAG
kind. Liefst ben.huis. Br. m.
HAAS, BIEFSTÖK, LENDE, ROSBIEF
prijsopg. no. 7602 Z. Crt.

HAARLEM
Vrijdag 2, Zaterdag 3,
Zondag 4 Oct. 8 uur
Zondagmiddag 2 uur
De Hoofdstad Operette
WIENER BLUT
Pr. ƒ 4,50 tot ƒ 1,50 (all.
inbegr.). Verkoop vanaf
Woensdag 10*3 u. Tel. na
12 u. 'Geen coupons.

De resultaten -van de lagere elftallen
van Zandvoortmecuwen waren het af*
gelopen weekend niet al te best. Het
Donderdag 8 Oef. 8 uur
3e elftal had in de thuiswedstrijd te*
gen Schoten 3 wel een veldovcrwicht,
Rotterdamse Comedie
maar de voorhoede was niet produc*
OLLEKE
BOLLEKE
tief genoeg. Ook de achterhoede liet
p
wel eens een steek vallen, zodat de
r. ƒ 4,- tot ƒ l,- (all.
punten bij de tegenpartij terecht kwa*
'nbegr.). Verkoop vanaf
men.
Dinsdag 10*3 uur. Tel. na
Goed werk leverde het 4e elftal dat
12 uur. Coupons geldig.
de uitwedstrijd tegen 'Haarlem 5 ver*
diend wist te winnen. Ook het 5e elf*
tal liet zich niet onbetuigd en legde
op beide punten beslag in de uitwed*
strijd tegen E.D.O. 7.
3egin Oct. kunnen zich nog
80 cent per Kilo afgeslagen
Het 6e elftal was tegen het gerou* HULP IN DE
nkelc jongelui bij een club*
tineerde Haarlem 10 niet opgewassen HUISHOUDING GEVR.
LAPPEN RIBLAPPEN
e aansluiten voor Engelse
en verloor deze ontmoeting.
onversatielessen.
voorlopig v.d. morgenuren.
40 cent per Kilo afgeslagen
Het 'junioren a elftal behaalde zijn Aanm. na 7 uur 's avonds:
nl. Mei. J- W. v. Overklift,
Vrijdag
en
Zaterdag
3e achtereenvolgende overwinning. Mevr. Versloot, Burg. En*
erares Engels M.O., Zand*
EXTRA RECLAME aan de winkel I !
Met flink verschil bleef dit elftal in gelbertsstraat 32.
oortselaan 293.
de meerderheid tegen Halfweg jun.
Kleine Krocht l
'clefoon 27577 (K 2500).
Na een gelijkopgaande strijd bleef Gevr. zo spoedig mog. in kl.
Telefoon 2432
het junioren b elftal met één doel* gezin NET DAGMEISJE.
punt verschil in de minderheid tegen Vuurboetstraat 14zwart.
Hillegom b.
De Zaterdagmiddagelftallen waren
ditmaal minder goed op dreef. Het Ie van de bovenlat. Inderdaad een mees*
elftal bood tot de rust goed tegen* terlijk doelpunt.
stand tegen C.J.V.V. en bereikte een
IHet derde leed haar tweede neder»
score van 1*1 bij de rust. In de tweede laag in de derde klasse. Met 4*1 werd
helft bracht men er echter weinig van Eechtrop III verloren.
van terecht en werd het tenslotte een
Het vierde won met 1*0 in een
grote nederlaag. Het 2e Zaterdagmid* vriendschappelijke wedstrijd van Al*
dagelftal verloor de thuiswedstrijd liance IV.
Resterende deel van het Raadsverslag van Vrijdag j.l.
tegen het beter spelende E.T.O. l en
Het eerste dameselftal moest met
is dus uitgeschakeld voor verdere vier invalsters naar H.I.C. De tegen*
deelname om de Kennemerlandbeker. partij nam geen halve maatregelen en
Punt 4. Benoeming lid van het betering van deze „bekrompen" si*
Adsp. a beet flink van zich af te* won met 9*0.
Bestuur van de gemeentelijke in= tuatie zien.
gen Schoten a en behaalde de volle
Het tweede verloor met 5*2 van
stelling voor Maatschappelijk
VOORZITTER zegde toe, de zaak
winst. Ook adsp. b bleef in de meer* Alliance IV, na met 2*0 voor te heb*
Hulpbetoon.
nOg'eens nader te bekijken.
derheid tegen Schoten b.
ben gestaan.
Adsp. c en d verloren van resp. R.
'Zelfs bij dit „onschuldige" agenda* ''Voorts zeide de heer SLAGVELD
Het programma voor a.s. Zondag
hij hoopte dat de oppositie niet
C.H. g en R.C..H. j.
puntje deed zich een incidentje voor. dat
luidt als volgt:
Door het bedanken van de heer v. d, doorging in de toon, die vanavond
Uitslagen van Zondag 27 Sept.:
Heren: Z.H.'C. ^Hilversum II 2 u. Werff als lid van M.H. (in verband gebezigd is. Men moet trachten om
Van der Werff de gelegen*
Strawberries II»Z.H.C. II
met diens benoeming als wethouder) de heer
Zandvoortm. 3*Schoten 3
2*4
te geven te tonen wat hij waard
Delftse Studenten IV=>ZjH.C. III was er een voordracht opgemaakt heid
Haarlem 5=Zandvoortm. 4
1=3
door 'B. en W. om in de ontstane va* is.
E.D.O. 7*Zandvoortm. 5
2*3
Dames: A.M.V.J.*Z.H.C. I
De heer WEBER kwam voor de
Zandvoortm. 6*Haarlem 10
1=5
Z.H.C. II*Ev. Swift II
12 u. cature te voorzien. Op de voordracht derde maal met z'n circuit*vra'gcn,
kwamen twee namen voor:
Halfweg axZandv.m. jun. a
1=7
;
1. S. Slagveld, Koninginneweg 26. waarop hij geen afdoende antw oord
Hillegom b*Zandv.m. jun. b
3*2 GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
op
gekregen
heeft:
2. G. Oskam, Westerparkstraat 3.
Handbal
Wie gaf opdracht tot het aanbren*
Na de stemming bleek dat de heer
Uitslagen van Zaterdag 26 Sept.:
Dames: Rapiditas*O.S.S.
0*8 Slagveld 7 stemmen en de heer Breu:
gen van de slijtlaag op het tijdstip,
iZandvoortm. 1*C.J.V.V.
1=5
Heren: O.S.S. l=Catchers l
13*6 re eveneens 7 stemmen had verkre*
waarop het thans gebeurd is en
Zandvoortm. 2=E.T.O. l
0*3
B.G.V. 1*O.S.S. 2
9*2 gen. Ten onrechte meenden enkele
Wie zorgde er voor dat het circuit
IZandv.m. adsp. a*Schoten a
3=1
van dat moment af tot aan de trai*
IZandv.m. adsp. b*Schoten b
4=0 Zowel het eerste heren* als dames* leden dat men zich niet aan een voor*
ningsdagen voorafgaande aan de
R.C.H. g*Zandv.m. adsp. c
4=1 team van O.S.S. beeft een stevige dracht behoefde te houden.
„'Grote Prijs", afgesloten was? En
VOORZITTER-haalde er het re*
R.C.H. j*Zandv.m. adsp. d
9*0 overwinning behaald.
nu nog een derde vraag:
Na een zwak begin van de dames glement van orde bij en nadat de ver*
Welk bedrag is aan de aannemer
tegen Rapiditas, waren het toch de gadering enkele ogenblikken was ge*
KORFBALNIETJWS
betaald, want het blijkt spr. dat er
Zandvoprtse speelsters die het eerst schorst, las de secretaris art. 36 voor,
iets van de gèvoteerde 40 mille is
o.m. staat.^dat men gehouden
Het tweede twaalftal van de Zand* een actief en productief spel gingen waarin
overgebleven!
is aan een voordracht (dit in tegen*
voortse Korfbalclub wist Zondagmid* ontplooien.
VOORZITTER zegde schriftelijk
Na 10 minuten spelen ontstond het stelling tot 'n aanbeveling. Verslagg.)
dag in de ontmoeting tegen Opster*
dat de stemmen, die evt. uit* antwoord toe.
kwartier 6 twee kostbare puntjes te eerste doelpunt; 2 min. later was het en
De heer SLEGERS had een verslag
zijn op iemand, die niet op
vergaren. In de eerste helft werden reeds 2*0 en na 18 min. spelen was de gebracht
voordracht voorkomt, toegewezen van de Keuringsdienst voor waren
alle doelpunten gemaakt. Van de 5 score tot 3*0 opgevoerd. Na de rust de
hetzelfde spelbeeld, zodat het einde worden aan nol. van de voordracht. ontvangen, dat hem buitengewoon
wist Z.K.C. 2 er drie te maken.
Hierdoor kreeg de heer Slagveld dus aangenaam getroffen had. In het af*
Na de rust zorgden de Zandvoor* kwam met een 8*0 overwinning.
Ondanks sombere voorspellingen plotseling 14 stemmen. Vermelding gelopen seizoen werd slechts in "2
ters voor een sterke verdediging, zo*
proces verbaal gemaakt we*
dat de 'Haarlemmers met een 3*2 ne* leverde O.S.S. l in een fraaie en spor* verdient nog, dat' een der leden op gevallen
tieve wedstrijd een uitstekende pres» z'n stembriefje had geschreven: Slag* gens een overtreding. Hulde aan de
derlaag genoegen moesten nemen.
'Zandvoortse winkelstand!
tatie door de Catchers met 13*6 te veld e n . . . . intellect....!!
Verder protesteerde spreker tegen
Ja, het kan ongewoon grappig toe»
verslaan. Er werd door beide partijen
het euvel van het wegkopen van ar*
ZANDV. HOCKEY CLUB
van het begin tot het einde hard ge* gaan in de Zandvoortse Raad
Jammer overigens voor de moeite, beidskrachten, een misstand, waar de
Ondanks het schitterende weer is het streden voor de zege in een vrij hoog want
de aldus uitgebrachte stem was aannemers van het Tehuis v. bejaar*
een troosteloze Zondag voor Z.IH.C. tempo. De rust ging in met een 6*4 natuurlijk
den en het complex 60 woningen aan
ongeldig.
geweest. Alle competitiewedstrijden voorsprong van O.S.S., dat daarna ge*
de Dr Gerkestraat, zich volgens de
laden in het veld verscheen en in een
eindigden in een nederlaag.
heer Slegers aan schuldig maken.
PUNT 5.
Het eerste elftal speelde op 'het zeer hoog tempo de tegenpartij geen
Hier zouden „zwarte lonen" worden
B.M.H.C.*terrein tegen B.M.H.C. III. kans meer gaf. De strijdlust en het De Raad ging zonder hoofdelijke uitbetaald.
Een jong elftal dat technisch zeer uithoudingsvermogen van de Zand* stemming accoord met het aankopen
De heer TATES bracht lof aan het
goed is en een klasse beter speelt voorters overrompelden de Catchers van een perceeltje grond, aangeboden adres van de heer 'Bosman, voor
dan iZandvoort. Reeds na vijf minu* volkomen, die zich van hun inzin* door de curator in de onbeheerde na* dierisj^ voortreffelijke rapport: „Af*
latenschap van een indertijd overle*
ten spelen leidde de tegenpartij met king niet meer herstelden.
Het 2e herenteam heeft tegen het den ingezetene. Aangezien de gem. fera'ak', herbouw en uitbreiding van
2=0, dank zij linksbinnen Olaf Moon,
de badplaats Zandvoort en de daar*
die de bal zo plaatste dat een Zand* sterke B.G.V. l het onderspit moeten instelling voor M.H. een vordering mede verband houdende financiële
wegens vroegere ondersteuning had op
voortspeler er niet bij kon komen niet delven met 2*9.
(VOORZITTER sloot zich
deze ingezetene, komt de koopsom aspecten".
zijn stick. Keeper Balledux kon hier DTJIVENSPORT
daarbij aan).
(ƒ
282,—)
volledig
ten
goede
aan
M.
weinig aan doen. De voorhoede was
VOORZITTER was evenals dé
wederom te onsamenhangend. Zo Postduivenvereniging „Pleines" hielcj Hulpbetoon, in mindering op de to* heer Slagveld van mening dat men de
tale
vordering
van
de
laatste.
op
Zondag
27
Sept.
een
\vedvlucht
hield E. Vleemmg het spel te kort en
heer v. d. Werff een redelijke kans
van Quivraing, afstand 226 km. De
E. Schmidt was te langzaam.
behoorde te geven.
PUNT
6.
eerste
vogel
werd
getoond
om
13.58
B.M.H.C. vergrootte haar voor*
Het wegkopen van arbeidskrachten,
sprong tot 3*0, waarna rechtsbuiten uur, de laatste om 14.08 uur. De uit* Op grond van nieuwe ramingen op dat de heer Slegers gesignaleerd had
slag
luidde:
de 'begroting 1953 i.v.m. _het wetsont*
J. v. Meurs na een soloren de stand
een kwestie van beraad in het
A. Molenaar l, 23, 25; J. Koning 2; werp, regelende dé; financiële verhou* zou
verkleinde tot 3*1.
College moeten worden. Spr. •wilde
G.
Driehuizen
3,
4,
11;
K.
Kramer
5
ding tussen Rijk en Gemeente, is 'n onderzoeken welke maatregelen ge*
Na de rust was Zandvoort wel ge*
ruime tijd in de meerderheid, maar 7, 8, 9; C. Visser 6, 12, 17; P. Peters voordeel voor de gemeente ontstaan nomen kunnen worden.
10;
W.
G.
Koning
13,
15,
16;
A.
Paap
van rond ƒ 16.000,—. Niet aanzienlijk
miste de techniek om doelpunten te
Hierna ging de Raad over in be*
maken. B.M.H.C. daarentegen ver* 14, IS, 20, 22, 24, 26, 27; H. Vlees* (zoals B. en 'W. zeiden), maar toch sloten zitting.
houwers
19,
21.
welkom (zoals deSheer LINDEMAN
hoogde de score via 1*4 tot 1*5.
H.W.
Ook in deze wedstrijd is evenals
zei!)
K.J.C.
„NOORD"
De 13e suppletoire begroting 1953
vorige week tegen S.C.H.C. naar vo*
ren gekomen, dat Zandvoort op het Donderdag j.l. speelde genoemdever* werd hiermede vastgesteld. (Voorts
ogenblik de spelers mist, die op het eniging zijn laatste ronde van de zijn de vergoeding'politiekosten, kos*
Kinderarts
technische en tactische niveau staan maand September. Kampioen en te* ten herstel oorlogsschade en weder*
vens eigenaar van de kampioensbe* opbouw nog steeds onzekere facto*
voor de promotieklasse.
"
Ook het tweede moest wederom ker werd de heer A. Zwemmer; 2. G. ren).
met een nederlaag genoegen nemen. v. Veen; 3. Kl. Zwemmer; 4. L. Mo»
PUNT S.
..(
De tegenstander was B.M.H.C. V, dit lenaar.
jaar gepromoveerd naar de tweede
Het aangaan van een geldlening,
klasse. Ook hier een klasse verschil.
groot l Va millioen gulden, werd op
Na een tien minuten spelen nam B.
verzoek van de voorzitter, i.v.m. een
M.H.C, het spel in handen, doordat
ingekomen schrijven, in besloten zit*
het 't middenveld beheerste. Een doel*
ting behandeld.
telefoonnummers
punt bleef dan ook niet uit (0*1).
De voorhoede van Zandvoort werd
en adressen
van de
te weinig gestuwd en er werd teveel 2000 Brandmelding
over de rechtervleugel gespeeld, ter* 2403 Commandant Brandweer
wijl de linkervleugel, Kolkman*Ber* 3043, 3044 Politie
rier eigenlijk de beste vleugel was. 2100 Politie (alleen v. noodgevallen) Vraag en antwoord
Nog voor de rust werd het 2*0, door
een dekkingsfout in de achterhoede. 2345 Gem. Secretarie
De heer Slagveld zit niet goed!
Na de rust speelde Swakman spil, 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Maar de pers kan er zich best
v. d. 'Broek back en Verhagen links* 2262 Informatiebureau Vreemdelinmee verenigen.
op Zaterdag 10 Oct. 1953
Kiosk Raadhuisplein
half. Zandvoort was nu inderdaad in 2887 genverkeer,
De heer Weber: Driemaal is cir*
Stoomwassery „Hollandia",
S uur in „MONOPOLE"
de meerderheid. De aanvallen waren
cuiterecht.
fqnstrtikerü, J. H. G. Weenink,
ecliter te eenvoudig van opzet om de
Medewerking
van de Westfriese voor*
Pakveldstraat 30 a
Zwarte lonen bij 2 belangrijke
hechte verdediging van B.M.H.C. van
drachtkunstenaar K 'B E S S T E T en
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbouwiobjecten?
haar stuk te brengen.
bachs Drukkerij, Achterweg l
NICO AKKERMANS
'Door het teveel opdringen van Zand*
voort wist B.M.IH.C. er via een uit* 2424 Autobedrijven „Binko"
De heer SLAGVELD zeide in 't ge* MARIJKE v. d. HOUT, cabaretière
Oranjestraat en Stationsplein
val 3*0 van te maken. Het was Bcr*
heel niet blij te zijn met de plaats, Entree ƒ 1,25 belasting inbegrepen.
rier die tenslotte de eer redde, door 2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
die hij thans bezette: aan het uiter*
„De Opbouw", Tollensstraat 47 ste puntje van de tafel, naast de heer Plaatsbespreking op de dag van de
de bal, aangegeven van rechts, ineens
keihard in te slaan via de onderkant 2254 Wünhandel Lefferts, Zeestr. 44 'Koning. Hij zou wel graag een ver* uitvoering a.d. kassa van 11.30*12.30 u.

Engels

„LA VIANDE"

NOG ENIGE PUNTEN
en vragen

E, den Hartog-Ricardo

cte
DE KOEK "IS WEER OP
Weet u dat het een vreselijke inge»
wikkelde bezigheid is, om van VB.S
cantie terug te zijn? De mijne zit er
weer op, maar ik kan me er nog hele*
maal niet mee verzoenen.
Als het goed was, moest ik me nu
blakend van werklust, op mijn di*
verse taken werpen, dolblij, om na
enige tijd van zalig niets*doen weer
aan het werk te kunnen gaan.
Maar mensen*lief, wat ben ik van
die eerste werkdag moe. Drie weken
lang heb ik totaal niets uitgevoerd,
geen potlood in mijn handen gehad,
anders dan om aan goede kennissen
een kaartje te schrijven. Geen krant,
geen iFoster Dulles, geen radio, kort*
om ik heb de hele wereld de rug toe*
gedraaid.
's Avonds aan de keukendeur een
enkele maal een mannetje met kran*
ten en dames*weekblaadjes:
„Krante? nee zeker hè?", was zijn
steevaste conversatie. Hoe de goede
man ooit op die manier van zijn ham
del af moest komen is me een raad*
sel, maar veel kon het me niet sche*
l en, het waren mijn zaken niet.
De twee eekhoorns, die vlak voor
ons huis, hoog in de dennen hun
voorraadschuur vulden voor de ko*
mende winter, hadden veel meer mijn
belangstelling. Tien, twintig keer op
een morgen dezelfde lange weg: langs
de dakrand van het schuurtje, met
een welgemikte sprong op de oude
eik en rap verder van tak tot tak om
hun eikel of beukenoot in veiligheid
te brengen.
•Het was interessant om te zien, hoe
eksters en Vlaamse Gaaien schreeu*
wend en krijsend dat nijvere 'gedoe
afleerden: mogelijk hadden deze kwa*
jongens boze bedoelingen.
Ik weet nu ook, waarom wij onze
kerstbomen optuigen met engelenhaar,
dat hebben we afgekeken van Moe*
der Natuur. ledere morgen als de
zon haar eerste stralen goot over de
honderden spinnewebben, waarin de
dauwdruppels schitterden, leek het
net of de sparren in het laantje zich
al hadden opgemaakt voor het feest
van het licht in de donkere winter*
nacht.
Nadat de eerste herfstregens ge*
vallen waren, wemelde het bos van
paddestoelen, de laantjes waren "er»
mee bezaaid. Ze schoten werkelijk als
„paddestoelen uit de grond", som*
migen hadden zo'n haast, om boven
de grond uit te kijken, dat ze nog
een muts van aarde op' hun hoofd
hadden.
Nu moet een paddestoel eigenlijk
poëtische gedachten wekken, gedach*
ten aan elfjes en betoverde kastelen.
Helaas moet ik bekennen, dat ik op
dit punt volkomen te kort geschoten
ben; bij mij wekten ze .alleen maar
gedachten op aan culinaire genoe*
gens.
Sommigen zagen er uit als enorme
gebakken levers, weer anderen leken
op een klein, fijn moccataartje met
een bazelnoofje in top, of een heer*
lijke goud=gele roomvla met kersen*
gelei.
Alleen de vliegenzwam, u kent hem
wel, die rode met witte stippeltjes,
kon ik slechts zien in het licht van de
sprookjeswereld; bij de vliegenzwam
hoort een kleine kabouter met een
lange witte baard.
'En zo heb ik de herfst zien komen
in het bos, iedere dag een beetje
meer, in kleuren variërend van-zacht
geel tot het diepste donkerrood.
Maar ten slotte komt aan alles een
einde, ook aan deze heerlijke rustige
vacantie.
Ik moet weer in de tredmolen van
alledag, de telefoon, de deurbel, de
wekker die zo opdringerig iedere mor*
?en op mijn nachtkastje staat door te
dreinen, het overhoren van lessen,
sokken, die gewoonweg schreeuwen
om gestopt ts worden enz. enz.
Maar mijn handen staan nog zo ver*
keerd en mijn gedachten zijn er hele*
maal niet bij.
Eigenlijk geloof ik, dat ik dringend
aan vacantie toe ben.
GELSKE DE NES.
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

heeft de
praktijk hervat WEEK-AGENDA
Monopole

Belangrijke

UITVOERING
Accordeonvereniging
„Zandvoort"

Dinsdag 29 Sept. 8 u.: film „Dr Holl".
Woensdag 30 Sept. 8 uur: idem.
Donderdag l Oct. 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Zaterdag 10 Oct. 8 uur: Uitvoering
door Accoreon Ver. 'Zandvoort in
Monopole.
Stadsschouwburg
Haarlem
Woensdag 30 Sept. 8 uur: Toneel*
groep „Theater": „D.e onzichtbare
dame".
Vrijdag 2 Oct. 8 uur; De hoofdstad
Operette met „Wiener Blut".
Zaterdag 3 Oct. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 4 Oct. 2 uur: idem.
Zondag 4 Oct. 8 uur: idem.
Donderdag 8 Oct. 8 uur: Rotterdam*
se Comedie met' „Olleke Bolleke".
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Directeur Zandvoorts Postkantoor
veertig jaar bij de Posterijen
A.s. Zaterdag, 3 October, zal de heer
J. W.' van der-"Water, directeur van
het postkantoor te Zandvoort, de dag
herdenken, clat hij veertig jaar gele»
den m dienst trad bij de P.T.T.
De jubilaris volgde na zijn school»
jaren een cursus voor marconist,
maar toen men hoorde dat de jonge»
man zijn dienstplicht moest vervul»
len kwam van zijn plan om te gaan
varen weinig terecht. Op 20»jarigc
leeftijd werd de heer v. d. Water
aangesteld als „tijdelijk hulptelegra»
fist op voet van locale kracht", een
lange zin voor een eenvoudige func»
tie. Zijn standplaats was toentertijd
Den .Haag, doch al spoedig moest de
heer van der Water het soldaten»
pakje aantrekken in verband met de
mobilisatie.
In 1917 zwaaide hij af en werd
overgeplaatst naar het kantoor Am»
sterdam, doch stapte al spoedig over
naar de P.T.T.»radiodienst, welke in
die jaren juist in opkomst was. In,
Sambeek (Noord Brabant) was het
eerste radiostation — dat verbinding
met Ned. Indië onderhield — opge»
steld. De heer van der Water maakte
de groei van -deze dienst mede om
vervolgens te verhuizen naar Wasse»
. naar, waar het radiostation Meiciidel
was opgericht. De ultra korte golf
kwam juist in bedrijf, maar werd
meer vervolmaakt toen in Noordwij»
kerhout het nog steeds bestaande
radiostation „Nora" werd gebouwd.
De heer van der Water deed zijn
intrede hierna in een andere afdeling
van het staatsbedrijf, na verschillende
examens te hebben gedaan. Hij kwam
in Haarlem terecht op het post» en

tclegraafkantoor en werd na verloop
van tijd tot hoofdemployé Ie klasse
benoemd als chef van de afdeling be»
stellingen op het kantoor aan de
Baljuwslaan. iDeze functie, bracht een
grote verantwoordelijkheid met zi-ch
mede, daar op het kantoor ongeveer
85 man werkzaam waren.
Op ló Maart 1950 volgde tenslotte
de belangrijkste benoeming in het Ie»
ven van de heer van der Water tot
directeur van het postkantoor te
Zandvoort als opvolger van de heer
Zaanen.
"De jubilaris heeft drie moeilijke
jaren achter de rug, daar Zandvoort
zich gestadig uitbreidt, hetgeen ook
voor het plaatselijke postkantoor
•grote zorgen met zich medebrengt,
o.m. wat personeelsbezetting betreft.
Het is genoeg bekend, dat het post»
kantoor in de wintermaanden reeds
te klein is en dat dit euvel zich nog
sterker doet gevoelen in de zomer»
maanden door wachttijden, die soms
bijzonder lang zijn. De directeur
staat 'hier tussen zijn hoofdbestuur
en het publiek. Indien de vooruit»
zichten niet bedriegen zal echter bin»
nen afzienbare tijd óf het huidige
postkantoor verbouwd worden óf een
nieuw postkantoor verrijzen.
De huidige jubilaris is momenteel
60 jaar; hij heeft dus nog vijf jaar
de tijd om zijn nieuwe of vernieuwde
kantoor af te wachten. Het zou dan
een prachtig afscheidsgeschenk zijn,
alvorens hij met pensioen gaat.
Het zal de heer van der Water en
zijn echtgenote a.s. Zaterdagmorgen
stellig niet aan belangstelling ont»
breken.

BJiZ&R
Nederlandse Protestanten Bond
- wexd eer. succes
De bazar van de Ned. Prot. Bond,
die gehouden werd in gebouw Brug»
straat 15, van Dinsdag 29 Sept. t/m1
l October is een groot succes gewor»
den.
Voorafgaande aan de officiële ope»
ning sprak de voorzitter, de heer A.
J. Elffers een woord van welkom,
speciaal tot burgemeester en mevr.'
van Fenema.
Voorts bracht hij dank aan allen
die zich voor deze bazar zoveel moei»
te hebben getroost en aan degenen
die door hun bijdragen het houden
hiervan mogelijk hebben gemaakt. ,
De heer Elffers verklaarde dat de,
eigenlijke bedoeling van deze zaal
was de Kerk te dienen. Maar daar
Wereld en Kerk ten nauwste samen»
gaan, is het dus in dit geval heel goed
mogelijk, dat deze wereldse bazar de
Kerk dient.
'
Hierna verzocht hij burgemeester
H. M. van Fenema vriendelijk het
openingswoord te willen spreken.
De burgemeester greep hiertoe te='
rug in de Vaderlandse Geschiedenis
en wel tot het Twaalfjarig Bestand,
de rustpauze in de Tachtigjarige Oor»
log, die ijverig werd benut om gods»
diensttwisten'uit te strijden.
De tijd van die felle strijd, die,
spreker de eerste phase noemde, is
weliswaar voorbij, maar er zijn nog.
steeds op godsdienstig gebied velej
groeperingen in ons land.
'Burgemeester van Fenema noemde
deze periode de tweede phase. Na;
de strijd' van die eerste periode leven:
we nu min of meer naast elkaar.
Aan de derde phase echter, die do
Burgmeeester ongetwijfeld de geluk»
kigste noemde, zijn we nog niet toe:,
die van het volkomen begrijpen em
respecteren van eikaars gevoelens^
En omdat deze bazar ten doel heeft'
de Christelijke gedachte te versprei»,
den is het voor burgemeester van Fe»1
nema een bijzonder genoegen het
openingswoord te spreken.
l
Nadat hij het bestuur van ganser
harte succes had gewenst verklaarde
de burgemeester gaarne de bazar t
voor geopend.
j
i 'Hierna was het woord, zoals de
heer Elffers het uitdrukte, aan det
portemonnaie van het publiek en we'
kregen reeds dadelijk de indruk dat,
het publiek dit belangrijke instru»
ment een hartig woordje liet mee»'
spreken.
|
• Hetgeen trouwens niet zo moeilijk
was, want deze bazar bood op veler»
lei gebied zeer mooie, aantrekkelijke!
en' nuttige artikelen.
, Van tijd tot'tijd werd een en ander;
onderbroken door het optreden van

groepen meisjes met zang en dans.
Op de laatste avond werden, alle
overgeschoten artikelen via het Rad
van Avontuur aan de man (of de
vrouw) gebracht.
Het geheel had een zeer vlot ver»
loop en de organisatoren kunnen met
recht trots zijn op de resultaten die
deze bazar afwierp.

Afzwemfeest
bij. de
Zandvoortse Zwemclub
„De Zeeschuimers"
Op Dinsdag, 29 September was het
.weer afzwemmen bij de Zeeschui»
mers. Onder begeleiding van vele
ouders werd om half zes een begin
gemaakt en pm half zeven waren 28
jongens en meisjes voor het eei-stc
en 18 jongens en" meisjes voor het
tweede diploma geslaagd.
Vooral bij het eerste diploma was
het een geploeter van je welste en
de jongste deelneemster,' Marja v.d.
Meij, die pas 7 jaar is, liet ook eens
zien, dat ze helemaal niet bang is en
sprong van de hoge plank, gevolgd
door alle anderen. De eisen voor de
diploma's zijn verzwaard en daarom
is het een hele prestatie van de
'Z.Z.Z. leden, waarvan er sommige
nog maar kort lid zijn, dat ?c allen
zo keurig gezwommen hebben. Voor
het eerste diploma, de z.g. Zwem»
proef, moet afgelegd worden: 100 m
schoolslag en 50 m rugslag, daarna
weer in het water springen gevolgd
door l minuut waterlrappen.
Voor het tweede diploma moet
verricht worden: Gekleed springen,
gevolgd door 50 m schoolslag en 25
m rugslag, daarna uitkleden, dan dui»
ken van de plank gevolgd door 7 m
onder water zwemmen, dan 100 m
schoolslag en 50 m rugslag, daarna
weer springen en dan« l minuut wa»
tertrappen met de handen boven wa»
ter. Dus de eisen vallen niet mse.
De geslaagden zijn, voor het eerste
diploma: G. Voctelink, I. v. d. Wol»
de, S. Vleeshouwer, L. v. Huffelen,
M. Vosse, 'Hilda -Wilmink, Pieternel
van 'Breukelen, Marja v. d. Meij, Ti»
neke Akkerman, Irene Post, Jïlsa v.d.
Bos, Ansje Veerbeek, Truus v. Duijn,
Greetje Kroes, Cpbi Kerkman, Ellen
Huysser, Carla iPénaat, Geertj'e Ver»
hoeven, Marion van Steen, Els v.in
Soolingen, Marijke Kater, Hennie
Schoo, Nannie de Muinck, Marja
SpÜerieus, Willy Paap, Olga 'Khas»
b'eek. Leo van Toornburg,
Henk ten
•Broeke.
_ i1-. ,
. _.,
Voor het tweede, diploma slaags
den: Jenny Molenaar, Erna Pcllerm,
Jannie Smid, Florence Meerum. Ter*
wogt, Cornelis Smit, Martin Looman,
Manneke van Sluisdam, iMyra Peen,
Ria Emous, Renee Hartman, Yvonne
Swagerman,, Atti van Keulen, Cobi
'Faillé, Mia Beugelink, 'Marja Troost,
Rob Visser, Rob Berntsen en Else
Keislair.

Indringende, menselijke film enige dagen 'in Zandvoort
„Men krijgt tegenwoordig met geen
tien stokslagen een verzetsroman de
deur meer 'uit", verzekerde onlangs
een uitgever aan een journalist.
„Maar toch zullen we voortgaan er
kennis van te nemen, want op een
goede dag komt er wellicht een ma»
nuscript binnen dat het definitieve
boek over het verzet zal worden".
Iets dergelijks lijkt ons van toepas»
sin o op de oorlogsfilms. Zij worden
niet langer serieus gesignaleerd, al»
leen nog maar geduld, in de hoop dat
men er in zal slagen tenslotte do
juiste instelling te vinden om de oor»
logs=\verkelijkheid op het celluloid
vast te leggen.
'Het merendeel van de films die
zich met de oorlog bezig houden,
vervalt immers in taferelen met
vcchtjassen die met verbeten gezicht
hun ijzige plicht doen.
De menselijke trekjes waarvan zij
zo nu en dan blijk geven, dienen dan
als bakens om de mens tussen de
verschrikkingen door te blijven her»
kennen.
Het doorbreken van deze sleurgang
bij de scenario's is op zichzelf reeds
een verdienste van de film „De wrede
zee", naar het boek van Nicholas
Monsarrat. The cruel sea, die Vrij»
dag», Zondag» en Maandagavond in
Monopole te zien is.
•Men herkent de mens hier in zijn
geheel aan zijn twijfel over de juist»
beid van zijn handelingen, die niet
worden gevolgd door een furie van
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verontwaardiging jegens de vijand,
maar waarvoor de verantwoordelijk»
heid onvermijdelijk op hem zelf terug
moet vallen.
Jack Hawkins speelt een bijzonder
sterke rol als de met zijn beslissingen
geconfronteerde kapitein Ericson.
Hetzelfde geldt voor zijn'eerste luite»
nant Lockhart (Donald Sinden).
De spanning, de opluchting wan»
neer de druk van het gevaar even
'vermindert, de geestelijke verande»
ringen die de mannen bij het vorde»
ren van de oorlog ondergaan, krijgen
in het bijzonder in deze twee hoofd»
figuren een sobere maar indringende
gestalte.
Een over de gehele linie frappant
goed gespeelde film, waarmee de
Engelse vervaardigers de allengs ver»
sleten gang naar de oorlogsfilm weer
de moeite waard hebben gemaakt.

Bouwnijverheid
in September
In September kwamen in onze ~ge*
meen te zes woningen gereed, terwijl
een aanvang werd gemaakt met de
bouw van 14 woningen. Op Z Octo*
ber waren in aanbouw 109 woningen,
te weten 72 woningwetwoningen (60
voor „Eendracht maakt macht" en 12
nabij het Bejaardentehuis) en 37 par*
ticuliere huizen.
''

W AT E R G E T IJ D E N

HiW DW «W L W
Strand
25 Sept. t.m. l Oct. 1953
Oct.
.berijdbaar
Geboren: Alida Geertruida Johanna,
4
1.16 8.- 13.47 20.30 5.30»11.30
dochter van J. Smits en A. G. J.
5
2.07 9.- 14.30 21.— 6.00=12.30
ter Wolbeek.
6
2.42 9.30 14.59 22.- 6.30»13.00
Ondertrouwd: W. J. Keur en J. Paap.
7
3.12 10.— 15.28 22.30 7.00»13.30
Getrouwd: R. L. Donker en J. T.
8
3.40 10.30 15.55 23.- 7.30*14.00
Dietz; A.. Steenvoorden en S. van
9
4.09 11.— 16.25 23.30 8.00»14.30
den 'Bos; P. H. Kaars Siipesteijn en
4.38 11.30 16.55 24.- 8.30»15.00
H. Eckhart; F. A. Steeiners en C. 10
van den Akker.
Samengesteld door-P, v.d'. Mije KCzn

Op de bekende rus//»
ge wijze heeft Neder*
land kennis genomen
van het feil. dat in
ons land weer een bei
weging ?s ontstaan,
• getiteld N.E.S.B., die
behalve door' zijn naam ook op an*
defe wijzen verwant is aan de voor*
malige N.S.B.
Inmiddels is het proces tegen de
oud*SSer van Tienen, een leidende
functionaris bij de herleefde bewe*
ging en andere kopstukken aan de
gang, waarin eisen van 70 maanden
voorwaardelijk het honorarium zijn
voor de hernieuwde nazi*activiteit.
Het is triest dat er juridische straf*
fen voor nodig zijn om na de oorlog
Nederlanders aan het verstand te
brengen dal men niet straffeloos kan

Oprichtingsvergadering
in Ons Huis van N. C.B.B.
7 October zal in „Ons (Huis" een op»
richtingsvergadering worden gehou»
den voor een Zandvoortse afdeling1
van de Ned. Chr. Bond v. Beambten.
Op de agenda staan o.m. een toe»
Spraak van het hoofdbestuurslid varï
de N.C.B.'B., A. J. van Versvcld over,
„Waarom georganiseerd? Waarom bij
de N.C.'B.'B.?" Tevens zal een be»
stuursverkiezing plaats vinden.

Lekenrechtbank
o.l.v. A.D. Hüdebrand
8 October zal in „Ons Huis" een z.g.
lekenrechtbank worden gehouden on»
der leiding.van de in Zandvoort wo»
nende schrijver A. D. Hüdebrand.
'Het publiek zal hierbij worden in»
geschakeld om over bepaalde vraag»
stukken zijn oordeel te geven. De
avond wordt georganiseerd door het
Inst. v. Arb. Ontwikkeling.

Dudok de Wit
in het nieuwe botenhuis
Gisteravond is de Zandvoortse Red»
dingsboot, de „Dudok de Wit" met
bijbehoren, van het oude botenhuis
aan de Zeestraat overgegaan naar het
nieuwe aan de Thorbeckcstraat.
Waarschijnlijk zal volgende week
Zaterdag de officiële opening van het
nieuwe botenhuis plaats vinden.

Speeltuinvereniging
„Kindervreugd"
De speeltuinvereniging 'Kindervreugd'
heeft onder het motto „Een duit in
de zak — wij filmen met gemak" een
actie op touw gezet om voor het
jeugdwerk een filmapparaat te kun»
nen aanschaffen.
Op 28 November wordt een bonte
avond georganiseerd waarvan de op=
brengst aan dit doel ten goede komt.
Verschillende Zandvoortse vereni=
gingen zullen op die avond in 'Zomer»
lust geheel belangeloos hun mede=
werking verlenen, terwijl ook de bal=
letgroep, speeltuinband en mandoli»
neclub voor het voetlicht zullen ko=

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort en
het daaronder behorende ambtsge»
bied werd gedurende de maand Sep»
tember 1953 ingelegd ƒ 81.108,55 en
terugbetaald ƒ 64.243,85.

Oranje-Groene Kruis
Zr. Lien verpleegde in de maand Sep»
tember 37 zieken en legde hiervoor
656 bezoeken af.
Bovendien werden 14 t.b.c. patien»
ten gecontroleerd, terwijl een maal
.de laatste hulp verleend werd.

doorbouwen op de ellende die de
N.S.B, onder het protectoraat van de
bezetter heeft aangericht.
Het is onbegrijpelijk dat de feiten
nog niet voor zichzelf hebben gei
sproken.
Afgezien hiervan moet deze her:
leving van de N.S.B. o.i. evenwel als
een weinig representatieve onderne*
nting worden gezien. Van een reëel
gevaar kan in groot verband moeilijk
worden gesproken.
Niettemin is het juist dat de Jus*
titie onmiddellijk haar houding heeft
bepaald toen dit onsmakelijke ver*
lengstuk van de meest verblinde or*
ganisatie in Nederland zijn invloed
trachtte te vergroten.
Dit was dan ook een verplichting
jegens hen die zich gemeten hebben
met de practijken van de leden en be*
schermers van de voormalige N.S.B.

5 October:
Geen overdreven instelling van
ieerhartigen •
4 October is de dag waarop het dier
speciaal in de belangstelling staat.
Men kan zich afvragen, is ccn derge»
lijk speciale aandacht jegens het dier
niet wat overdreven is, een liefhebbe»
rij van een aantal enigszins overge»
voelige mensen?
'Het antwoord daarop moet helaas
luiden: nee, zeker niet. 'Zelfs in Ne»
dcrland is het aantal gevallen van on»
nodige dierenmishandeling groot. En
het is merkwaardig dat in ons land
een Dierenwet, die in vele andere
landen reeds lang bestaat, nog steeds
ontbreekt, waardoor de bescherming
van het dier tegen de vaak niet van
wreedheid ontblote willekeur, eigen»
lijk nog steeds een particuliere aan»
gelegenheid is. Uiteraard is het doel
van Dierendag niet om op die ene
dag nu eens bijzonder goed voor die»
ren te zijn. Deze dag legt nog eens
extra de nadruk op het feit dat de
houding van de mens jegens het dier
in veel gevallen voor verbetering vat»
baar is.

Ned. Padyindsters Gilde
kampt met gebrek
aan leiding
Eindelijk van deze Jeugdvereniging
weer eens een verheugende mede»
deling. Door splitsing van de Ka»
boutergroep is het momenteel n.l.
weer mogelijk nieuwe kabouters toe
te laten. Deze splitsing is tot stand
gekomen, doordat het Gilde een ge»
huwde dame, moeder van 3 kinderen,
bereid heeft gevonden mee te werken
als leidster.
Meisjes van 8»10 jaar, die dus graag
kabouter willen worden, kunnen zich
hiervoor melden op Zaterdag 10 Oc»
tober pm 2 uur in het Clubhuis aan
de Duinweg.
Het zou echter prettig zijn, wan»
neer men ook van de Padvindsteis»
groepen een optimistisch geluid kon
laten horen. 'Helaas is dit niet het
geval. Bij deze groepen is n.l. nog een'
groot tekort aan leiding. Het ophef»
fen van deze groepen was nog al»
leen maar te voorkomen, doordat
iemand zich tijdelijk beschikbaar
heeft gesteld. Begrijpelijk dat deze
toestand verre van ideaal is.
Men vraagt zich in Padvindcrs»
kringen dan ook af of er nu wcrke»
lijk in geheel Zandvoort niet een
meisje of gehuwde vrouw te vinden
zou zijn, die een gedeelte van haar
vrije tijd aan dit werk zou willen
geven.

Lezing over Israël
voor Ned. Christen-Vrouwen-Bond
Vrijdag 25 September 1.1. hield de afd.
Zandvoort van de N.C.V.B. haar
eerste bijeenkomst in dit winterse!»
zoen. Mejuffrouw S. Boassen uit
Amsterdam, secretaresse van de ver»
eniging van Joden»Christenen, sprak
over: „De jonge staat Israël".
Na in 't kort een overzicht gegc»
ven te hebben vanJsraëls geschiede»
nis tussen 't jaar 70 na Christus, toen
de Joden in ballingschap gevoerd
werden en 1948, toen de staat Israël
gep'roclamcerd werd, ging Mej. 'Bo»
assen over tot de bespreking van 't
hedendaagse leven in Israël.
In de stad' is alles op Europese
leest geschoeid. Men vindt er onder»
wijs, vakvereniging en vrouwenorga»
nisaties die niet onderdoen voor ge»
lijknamige instellingen in welk Euro»
pees land ook. Op 't platteland be»
vinden zich de Kibboets waar alles

collectief wordt verricht, waar ook
de vrouw volledig ingeschakeld is en
waar toch 't familieleven geen te
grote schade lijdt, doordat de vrouw
na haar werk volkomen vrij is. Op
godsdienstig terrein vindt men een
geweldige schakering; uit 72 landen
kwamen de Joden Israël binnen, de
liberale Jood uit West»Europa leeft
naast de Jood uit Yenicn, dat roept
spanningen op. Daar tussen in, nau»
welijks opgemerkt, de Christen=Jóod,
zowel Rooms als Protestant, levende
in huisgemeenten.
Veel interessante bijzonderheden
wist spreekster te vertellen, uit eigen
ervaring: zij bezocht Israël tweemaal,
in 1947 en 1951, dus 't Israël onder
Engels mandaat en 't Israël als vrije
staat. De vragen na de pauze gesteld,
bewezen wel, dat er „geluisterd" was
en dat „Israël" meer in de gedachten
leeft, dan alleen op deze avond.

ZONDAGSDIENST
WIJKZU'STBR:
Zr Hoogentoosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
Gedurende de zomermaanden is de
Zondagsdienst van de doktoren op»
geheven.
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Terugblik in

ZANDVOORTS HISTORIE
Groeiend aantal armen..,.
In onze vorige bijdrage aan dit blad
wezen wij op de vaak on*sociale hou*
ding van de wereldlijke Overheid in
vroeger tijden tegenover het ver»
schijnsel der armoede. Wij zullen
thans nog méér voorbeelden hiervan
aanhalen.
Op 7 Juni 1789 kondigden Schout
en Schepenen van Zandvoort in een
officiële waarschuwing af dat, ten*
gevolge van het gedurig toenemen van
het aantal armen en het groter wor*
den van de uitgaven, de kassen van
de gemeente*armen en van de dia»
conie*armen uitgeput waren. 'Zoals
elke zich van haar verantwoording
bewuste Overheid zou gedaan heb*
ben in zulk een moeilijke situatie,
wanneer een groot deel der bevol*
king gebrek lijdt, zon ook het be«
stuur van Zandvoort op maatregelen.

c) de ondersteunden zullen noch des
zomers noch des winters een hond
mogen houden op straffe van het
intrekken van alle ondersteuning.

de een ernstigere: met ingang van 4
Februari (dus midden in de winter!)
PREDIKBEURTEN
zet de Overheid haar voor zes weken
uit het (Gasthuis, zonder haar andere
Neef. Hervormde Kerk, Kerkplein
kost en inwoning te verschaffen. De
Zondag 4 October
Hier blijkt hoe hard de „controle op Gasthuisvaders krijgen het recht om
10 uur: Ds C. de Ru. Bediening
de inkomsten" der ondersteunden die termijn eventueel nog met zes
H. Avondmaal.
was: men gunde een arme zelfs zijn weken te verlengen.
7 uur: Dr H. v. d. Loos, pred. te
Nogmaals: we zijn er tegenwoordig Langs deze weg willen wij een ieder
hond nietl Het -weinige wat zo'n beest
Haarlem*N. Jeugddienst.
op sociaal gebied wél op vooruitge* recht hartelijk danken, die voor ons
gaant
de 21e en 24e September onvergete*
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
lijk hebben gemaakt.
Werkloosheid
Zondag 4 October
C. Heemsbergen
Werkloosheid, Zandvoorts kwaal.
•n nociale politiek
10.30 uur: Ds C. P. Hoekema van
L. HeemsbergemDammers
Haarlem.
Opvallend is het, dat Zandvoort AndijksOost, Dijkweg 99
in Zandvoort
•blijkbaar altijd met werkloosheid
Tóór de Franse tijd
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
(want daar komt het tenslotte op
neer) gekampt heeft. In de bespre*
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
king die de redactie van dit blad pp
Hoogmis.
-at beschouwde men als verspilling, 10 April j.l. wijdde aan een socio*
's Avonds 7 uur Lof.
pnder deze besluiten staat een ge* grafische studie over Zandvoort van
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
Radio.
wiichtige serie handtekeningen: van M>ej. A. M. van der Boom, leest men „Middag in October" heette het
'a Avonds 7.30 uur Lof.
de Ambachtsheer van Zandvoort, de zinsnede: „Uit de grote groep on* hoorspel, dat door de wijdvertakte
Maatregelen.
van de Schout, van de zeven Sche* geschoolde arbeiders, die Zandvoort
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
(tegenwoordig) telt, komt voort een culturele zorgen van de AVRO in de
hoek Emmaweg
In een gemeenschappelijke verklaring penen, van de armbesturen, enz.
hoog percentage werklozen". En het huiskamer werd gebracht.
van dorpsbestuur en armbestuur werd
Zondag 4 October
Je laat je haast altijd intimideren
artikel
van schrijver dezes van 21
10 uur: Ds A. de Ruiter. Bed. 'H. bepaald:
door de programmasaankondiging:
Aug.
j.l.
doet
blijken
dat
russen
1812
Hard optreden van Overheid.
Doop. Bevest. van ouderling.
a) voortaan zal, buiten de tijd van
.Middag in Octo*
en 1843 van de 176 alhier huwende een hoorspel
kopje koffie
er zou dus
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 24. de bedéling des winters, aan nie« Van een dergelijke bikkelharde men* Zandvoortse mannen 35, of 20%, on* ber"
mand nog enige ondersteuning taliteit werd in 1794 een arme oude geschoolde arbeiders waren. Voeg geluisterd moeten worden op deze
worden verleend, tenzij aan we» vrouw, Lijbe C. de Waard, die 'haar daar dan nog bij de ongehuwde, on* avond in October. Een van de meest
Ned. CTir. Gomeenschapsbond
duwen, wezen en volstrekt nood* laatste jaren in het Gasthuis (oude geschoolden.
gangbare argumenten, die hoorspel*
Dinsdag 6 October
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis". zakelijke gevallen. (Dit zullen dan Mannen* en Vrouwenhuis) sleet, het
'De bovengenoemde maatregelen enthousiasten voor hun tijdspasse*
wel in de ware zin van het woord slachtoffer. 'Zij had de brutaliteit ge* van 1789 laten duidelijk zien dat men rering aanvoeren is, dat je bij een
Spr.: Joh. H. v. Oostveen, evange*
crepeergevallen zijn geweest!);
had, misschien zouden wij eerder kan spreken van een constant terug* hoorspel altijd een ander de afschu*
list te Voorburg.
b) bij de 'jaarlijkse zitting van arm* kunnen spreken van moed, om tegen* kerende
seizoenwerkloosheid, hef welijke situaties kan laten beleven.
bestuur in November zal voort* over de 'Schout en een der Schepe* euvel waaraan Zandvoort mank gaat Als er een moord is gebeurd, ben je
Zondag 4 Oef. 9.45 uur: Radiotoe»
aan nauwkeurig worden nagegaan, nen erover te klagen dat de kinderen en mank ging: vroeger omdat de er zelf lekker niet bij betrokken. De
spraak (op 298 meter) door Dr J. P.
welke inkomsten degenen, die van Volkert Arijszoon Loos door de vissers 's winters niet uitvoeren en rechter richt fijn het woord tot John
van Praag van het Humanistisch Ver*
ondersteuning vragen, in de zo* schuld van het armbestuur gebrek Ie* Zandvoort economisch uitsluitend op de Freese, Huib Orizand of Sacco
bond. Onderwerp: „„De boodschap
mer hebben gehad en of zij deze den en dat zij niet genoeg ondersteu* de visserij dreef, tegenwoordig om* van der Made. De vrouw, die haar
van het Humanisme".
inkomsten goed hebben gebruikt. ning genoten. iHet oude vrouwtje trok dat het badleven en het vreemdelin* kroost beroerd opvoedt is Peronne
Bij een eventueel blijkend slecht zich dus het lot van deze stakkerds genverkeer
wel de mogelijkheid bie* Hosang of Mien van Kerckhoven*
beheer wordt géén ondersteuning aan.
den tot flinke verdiensten in de zo* Kling en de taxischauffeur, die neer»
(Een controle op steun*
Schout en Schepenen nu oordeel* mer maar anderzijds de ongeschool* geslagen wordt of de wisselloper, die
OFFICIËLE MEDEDELINGEN verleend.
trekkenden is ook in onze tijd den in hun vergadering van 4 Febru* den in de winter in de steek laten.
gif in de koffie van z'n vrouw doet, is
maar al te goed bekend en helaas ari 1794 dat „zulke uitdrukkinge van De enige uitkomst zal bestaan, het — de hemel zij dank — Flip van der
Gemeente Zandvoort
onvermijdelijk, maar gezien de een vrouw in 't Gasthuys gants niet is al vaak door velen gezegd, in ver* Schalie. Goed.
mentaliteit van die tijden, zal bevoegt", m.a.w. - wie ondersteund ruiming van de arbeidsmogelijkheid.
„Middag in October" verplaatste
KOSTELOZE
INENTING
déze controle wel weinig mense* wordt, heeft zijn of haar mond te
de argeloze luisteraar in het huis van
lijks hebben gehad);
TEGEN POKKEN
houden! Na deze schrobbering volg»
Th. G. A. BOS, Amsterdam. Berend en Phil. Die twee hebben er
een punt achter gezet, tenminste Be*
'Burgemeester en Wethouders van
rend heeft zo'n beetje het initiatief
Zandvoort maken bekend, dat op
genomen. Ja, ongelofelijk, na vijftien
Zaterdag 10 October 1953, des na*
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
(Adv.)
jaren.... Zulke dingen gebeuren bij
middags 3 u., de gelegenheid zal zijn
Afd. handbal .;? opengesteld tot kosteloze inenting of
H O O F D P U N T **
«« de sectie hoorspelen van de AVRO.
Phil (alleen thuis) krijgt bezoek van
herinenting tegen pokken, van hen
Dames: Bevè^wijk*O.S>S.
12 uur Mijnhardt Hoofdpijnpoedeis. Doos 50 et.
die zich daartoe in het Consultatie*
Heren: Turno/l?p.S.S. l
2.30 uur iMijnhardtHoofdpJjntablettcn.KokerSOcc. haar schoonvader. Phil is een kei, een
moedige vrouw. Paps begrijpt z'nbureau aan de Poststraat alhier aan*
Beide 1ste teams"'komen a.s. (Zondag
zoon Berend niet goed. Die drommel*
melden.
in
het
veld.
Wij
kunnen
ons
moeilijk
se jongen (45) heeft z'n Phil geruild
Het verdient aanbeveling, behoudens
aan voorspellingen wagen, daar wij K.J..C. „CORODEX"
voor een dom wicht van drie entwin*
bijzondere omstandigheden, alleen
van
beide
tegenstanders
niet
veel
we*
tig, Sonja heet ze. (De enige, die een
kinderen beneden de leeftijd van 2
De
uitslag
van
de
maand
September
ten. Gezien de reeds gespeelde wed* is als volgt: 1. 'L. van Norde. 2. Van beste rol had, want je hoorde haar
VOETBALVERENIGING
jaren te laten inenten.
strijden van O.S.S., heeft deze club
Voorafgaande raadpleging van de „ZANDVOORTMEEUWEN"
Koningsveld. 3. 'P. Feye. 4. L. Heese* niet).
wel de meeste kans te winnen.
Phil en d'r schoonvader praten wat
huisarts is gewenst.
mans
Sr., 5. H. 'Sperling.
*
A.s. weekend alle elftallen in actie.
en als de oude heer, min of meer ka*
Verzocht wordt trouwboekje van de
'De
bekerhouder
van
het
vorig
jaar
Lastige uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. Onder grote belangstelling, waar* staat momenteel no. 24 op de lijst pot, het toneel verlaten Heeft, begint
ouders of geboortebewijzen van de
Het Ie elftal van 'Zandvoortmeeuwen onder *een zevental afgevaardigden van 33. Waarschijnlijk zal hij echter Phil wat te mijmeren bij de boeken*
_ kinderen mede te brengen.
krijgt 'het s.s. "Zondag niet gemakke» van onze-verenigingi vond in de af* aïles in het werk stellen om het "ver* kast. Ze leest een gedicht van Rijke
'Zandvoort, 30 September 1953
hardop.... Tja, die Rilke hield 'nu
lijk.
.Het moet namelijk op bezoek bij gelopen week de najaarsvergadering loren terrein te herwinnen.
Burgemeester en wethouders T.Y.B.B.
eenmaal van sfeer, maar de boeken*
aan'de
Schalkwijkerweg
te
van
de
Kennemer
Turnkring
plaats.
voornoemd,
kast van Phil en Berend is gapend
Haarlem. T.Y.'B.'B. schijnt dit seizoen Voorzitter 'Fortgens lichtte de agen*
De Burgemeester, Van Fenema over een goed elftal te beschikken da van de binnenkort te houden DAMES KJ.C. „NOOKD"
vervelend door die vreselijke open
De Secretaris, W. Bosman
gezien de twee mooie overwinningen bondsvergadering nader toe en wees J.l. 'Dinsdagavond 29 September ging plekken. (Berend heeft er blijkbaar
die dit elftal reeds boekte. Zand* erop, dat de wijziging; van de inrich* bovengenoemde vereniging met vijf al 't een en ander uit laten verdwij*
voortmeeuwen zal zich dan ook tot ting van deze bondsvergadering ver* koppels naar „Ons Genoegen" in nen).
Schoonmoeder van Phil komt op.
het uiterste moeten inspannen om band houdt met het feit, dat men •Haarlem om daar de -strijd aan te
een goed resultaat te bereiken.
meer contact met de verenigingen binden met diverse clubs in het tour* Staat zich te verontschuldigen dat ze
'Zandvoortmeeuwen 2 speelt thuis wenst te krijgen.
nooi door „Ons Genoegen" uttge* is gekomen en ze heeft met moeite
telefoonnummers tegen
Hillegom 2 en wordt in staat
•Zowel de begroting 1954 als het schreven. Er werd die avond door 4 vader kunnen tegenhouden. Een schat
van een man, maar hij is zo' ver*
geacht deze ontmoeting te winnen. technisch programma 1954 werden clubs gespeeld.
en adressen
Oppassen is echter de boodschap.
met algemene stemmen door de ver*
Na de Ie ronde zag het er voor de schrikkelijk ontactisch! (Notabene.
2000 Brandmelding
Het Ie Zaterdagmiddagelftal dat gadering goedgekeurd, zodat, behalve Dames van Noord niet mooi uit: zij De regiseur wist zeker niet dat paps
2403 Commandant Brandweer
uit de reeds twee gespeelde wedstrij* de Jaarlijkse graadwedstrijden en eindigden als no. 4. In de 2e ronde toch stiekum is geweest). De schoon*
3043, 3044 Politie
moeder betuigt, met gebruikmaking
den nog geen winstpunt wist te boe* vaardigheidsproeven gymnastiek, te*
2100 Politie (alleen v. noodgevallen) ken, speelt a.s. Zaterdagmiddag thuis tevens een Kringu^tvoering in Zand* eindigden ze op de 3e'plaats. Na een van een aanzienlijke dosis rollende
spannende sarijd in de 3e ronde
2345 Gem. Secretarie
tegen P.V.F. 'Een sterke tegenpartij voort ter gelegenheid van ons 50*ja» kwam „Dames Noord" als 2e uit de r's, eveneens haar spijt, maar toch is
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la waartegen een gelijk spel reeds een rig 'bestaan doorgang zal vinden.
bus. Een mooi succes voor deze klei» Berend een zoontje om ook dol op te
2262 Informatiebureau Vreemdelinz'ijn. Praten we niet meer over.
mooi resultaat zou zijn.
Secretaris Van den Bos richtte nog ne, maar gezellige club.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein Programma Zaterdag 3 October:
„Ga nou maar weg, moeder, want
een opwekkend woord tot de verga*
'Woensdagavond
j.l.
speelde
„Da*
2887 Stoomwasserü „Hollandia",
dering, om in zo groot mogelijke ge* mes Noord" voor de laatste ronde Berend komt straks. Ik moet hem de
Zandvoortm.
ld?
.V.F.
4.15
u.
fÜnstrükerQ, J. H. G. Weenink.
sleutels en trouwens het hele huis
van de maand September.
Zandvoortm. 2*V.'V.S.V. l
4 u. tale deel te nemen.
"
Pakveldstraat 30 a
Een conflict met de V.G.V. leidde
Na een felle strijd kwamen de vol* overdragen
H.'F.C.
a*Zandv.m.
adsp.
a
4
u.
2135 Zandvoortse Courant, Gerten„Kindlief.... oh!
" (Schoon»
tot een voorstel van het bestuur om gende 4 leden bovenaan op de rang*
H.F.C.
d*Zandv.m.
adsp.
b
4
u.
bachs Drukkerij, Achterweg l
deze vereniging voor drie maanden lijst te staan: 1. Mevr. A. Kraaijen* moeder af.) Berend komt op. Een
H.F.C.
f*Zandv.m.
adsp.
c
4
u.
2424 Autobedrijven „Rinko"
H.F.C. h*Zandv.m. adsp. d
3 u. schorsing aan het bondsbestuur voor oord; 2. mevr. T. Molenaar; 3. mevr. herfstachtig gesprek.
„Doe niet zo dwaas, Phil
die
Oranjestraat en. Stationsplein
te dragen, welk voorstel met 7 stem* G. Kerkman; 4. mevr. A. Mulder.
Programma
Zondag
4
October:
ringen en oorknoppen houd je na*
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
men tegen werd aangenomen.
T.Y.B.B.
l^Zandvoortm.
l
2.30
u.
tuurlijk, je hebt ze toch altijd gedra*
„De Opbouw", Tolïensstraat 47.
De eerstvolgende contactavond
Zandvoortm. 2=Hillegom 2 2.30 u. voor
gen, malle meid!"
2254 Wynhandel letterts, Zeestr. 44
en voorturners»
V.S.V. 4*Zandvoortm. 3
9.45 u. (sters) leiders(sters)
'Phil gaat naar haar zuster Nora,
werd vastgesteld pp 17 Octo* Gevonden voorwerpen
Zandv.m. 4*D.E.M. 3
12 u. ber a.s.
heeft ze gezegd. Om te eten. „'Nou,
Ziandv.m. 5=B.S.M. 3
12 u. Haarlem. in. het Sanderinstituut te
Opgave v.a. 22 t.m. 30 Sept. 1953
dan ga ik maar...."
HJF.C. SaZandvoortm. 6
9.45 u.
Berend alleen. Neust nog wat in de
Aanwezig ten burele
'Zandv.m. jun. a<*Haarlem b 9.45 u.
ongezellige boekenkast en leest wa=
Monopol*
Zandv.m. jun. b*E.D.O. d
9.45 u.
(Adv.)
'Bril, licht montuur; pakje foto's; rempel ook dat gedicht van Rilke.
bruin lederen dameshandschoen, r.; Voelt U 'm?
Vrijdag 2 Oct. 8 uur: film „De wrede Wegens toevloed van leden is het
zakmes; gebloemde shawl, wol; cein*
noodzakelijk gebleken dat alsnog met
Bah, wat een schurk is hij (Be*
zee".
belt Sonja op en
Zaterdag 3 Oct.: Uitvoering door de een 7e elftal aan de competitie wordt opwekkend-pij n v e r d r i j v e n d tuur, geel met bruin; ceintuur, beige rend) geweest
zijden; tabakzak .met pijp; dames* zegt
(Son'ja is dom, maar ze
Zandv. Mond*Accordeon Vereni* deelgenomen. 'Dit elftal is reeds inge*
schoen, wit; badschoen, rubber; 2 begrijpt er alles van.) Nou ja, 't is
schreven en binnenkort kan het de
ging „Excelsior".
bruine kinderschoenen; glazen arm* sneu, maar ze hebben een reuze leuke
Zondagmiddag 4 Oct. 2.30 uur: film eerste wedstrijd tegemoet zien.
SCHAAKNIEtnVS
band; broche, vlinder*double; rozen* tijd gehad
nee, 't is goed, "Be*
„Boefjes met gouden harten".
Zondag 4 Oct. 8 uur: film „De wrede R.K.S.V. „THE ZANDVOOBT BOYS" Donderdagavond j.l. zijn, buiten en* krans, soort zilver; nagelgarnituur; rend
partijen, de kinderregen jasje; benzinedop van
Hij: „Sonja
Sonja!!
"
zee".
Na een spannende wedstrijd wist kele vriendschappelijke
competitiewedstrijden ge* bromfiets.
(Laat Sonja nou stomweg de hoorn
Maandag 5 Oct, 8 uur: idem.
T.Z.B, l zijn eerste overwinning te volgende
op de haak hebben gelegd).
Dinsdag 6 Oct. 8 uur: film „S.O.S.behalen in de 2e klasse 'H.V.B. Het speeld:
Berend in een taxi en naar Nora
Termes Jr.*v. d. 'Brom
afgebr. Aanwezig bij de vinder:
Kind vermist".
Ie elftal van S.V.Y. werd met 2*4
d'r flat, waar Phil is.
Giskes*E. Molenaar
1*0
Woensdag 7 Oct. & uur: idem.
verslagen.
Bril, donker mont., Potgieterstr. 12;
Dienstmeisje van Nora en Nora*
'KappelhoMCroon
0*1
*Donderdag 8 Oct. 8 uur: idem.
De volledige uitslagen waren:
kater, grijs, Brugstraat 13; herders* zelf schrikken zich voor gezamenlijke
v. Keule*iF. de Jong
afgebr. hond,
S.V.Y.*T.Z.B.
2*4
jong, Zandv.laan 142; poesje, rekening een hoedje. „Waar is ze
afgebr. grijs. Kerkstraat
Andere attracties en
Onze Gezellen adsp. b*T.Z.B. a 1*6 Verhaert*Janssen
18;- poesje, grijs,
me waar ze is.... in de grote* of
nuttigheden
•D.I.O.S. adsp. b*T.-ZJB. b'
0*4 'De heren v. Keule en F. de Jong, Boul. 'Paul. Loot 53; portemonnaie zeg
de kleine logeerkamer of op zolder?!
resp.
niet
wit
en
zwart,
speelden
een
met inh., Zandv.laan 142; kinderpor*
'Nora is ten einde raad. f't
Donderdag S Oct. 8 u. in „Ons Huis": Programma voor Zondag:
en over het algemeen ge* temonnaie met inh., Koninginneweg
Geel Wit* I»T.Z.B. l
12 uur spannende
'Heeft allemaal geen zin meer): „Be*
Leken Rechtbank o.l.v. de heer A.
lijk
opgaande
strijd,
waarbij
voor
het
v. Nispen 2*T.'Z.B. 2
2 uur middenspel veel bedenktijd werd ge* 35; portemonnaie met inh., Koning* rend je bent een ellendeling!" roept
D. Hildebrand, onder auspiciën In*
straat 75; Nappa dameshandschoe* ze haar schoonbroer achterna. Maar
Zaterdagmiddag:
stituut v. Arbeidersontwikkeling.
bruikt, zodat beiden in tijdnood kwa»
D.S.S. adsp. b*T.ZJB. a
4 uur men en tenslotte gedwongen waren nen, gevoerd, Heemskerkstraat 10; l die is met twee treeën tegelijk de
Zaterdag 10 Oct. 8 uur: Uitvoering
3 uur de laatste 8 verplichte zetten binnen paar wollen handschoenen, Parallel* trap op gestormd.
door Accordeon Ver. 'Zandvoort in iH.B.C. adsp. C-T.Z.B. 'b
weg 31 a; padvindersriem, Bilderdijk*
Phil voelt er niet veel, meer voor.
5 minuten te spelen. 'Zowel wit als straat 13; muts (cap), 'Nassauplein 1;
Monopole.
Schei uit Berend, doe geen moeite.,
KORFBALNIEITWS
zwart speelden echter de juiste voort* vulpen in etui, v. Speijkstraat 19 a; heus,
ik kan niet zo veel meer heb*
Voor de eerste maal zal de Zand* zetting, waardoor de -partij in vrij* armband, Amerik. goud, Weimarweg ben. Berend
Stadsschouwburg
scheurt de fatale brief
wel
gelijke
stand
—
met
voor
wit
een
voortse Korfbalclub aan de compe*
4; broche m. steen, Oosterstraat 1; voor haar neus in stukken. Hier, as*
Haarlem
titie deelnemen met een adspiranten* gunstige vrij*pion — werd afgebroken. sleutel van klok, gem. IB.U.B., Haar* jeblieft
heeft
Rilke over geschre*
Vrijdag 2 Oct. 8 uur: De hoofdstad twaalftal. A.s. Zaterdagmiddag wordt
lemmerstraat 40; handdoek en twee ven. Zegt Berend: „Liefje, we hebben
K.J.C.
„ZANDVOOKT"
Operette met „Wiener 'Blut".
gestart tegen 'Nieuw Flora b adsp.
zakdoeken, Tborbeckestr. 33; spaar*
de zomer gehad, samen zullen
Zaterdag 3 Oct. 8 uur: idem.
om half vier op het terrein -aan de Dinsdag j.l. speelde K.J.'C. Zandvoort zegels (Zendingsb. Oegstgeest), H. samen
we ook de herfst hebben!"
de
3e
ronde
voor
het
clubkampioen*
Zondagmiddag 4 Oct. 2 uur: idem,
Schalkwijkerweg.
Heijermanstraat
55;
groene
autoped
En over de winter zei er niemand
Zondag 4 Oct. 8 uur: idem.
'Het eerste twaalftal speelt om 2 u. schap. De stand luidt nu:
met luchtbanden, 'Zeestraat 69; kin*
woord, want toen kregen we Ge*
Donderdag 8 Oct. 8 uur: Rotterdam* Zondagmiddag in het Noordersport*
1. J. Kol jr.; 2. Jac. Versteege; 3. derfietsje, blauw, Brederodestraat 63; een
rard van Krevelen en Mieke Telkamp
se Comedie met „Olleke Bolleke". park tegen Oosthoek 4.
P. Schijff; 4. J. Z.wemmer.
herenrijwiel, Hotel Bouwes.
op de Damesbeurs.
MOMUS.

Mensen en Zaken

Sport

Belangrijke

Pi

WEEK-AGENDA

Sanaplrin

M.

Hiermede betuigen wij onze hartelij*
ke dank voor de vele bewijzen van
belangstelling ondervonden na het
overlijden van onze lieve man en
vader
T. VISSER
In 't bijzpnder aan Dr van Es, Ds de
Ru, Zr de Wilde en Zr Niesen.
Uit aller naam,
K. VissenGravemaker
Zandvoort, 2 October 1953
Bureweg 3.

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Tijd voor Uw Wintergarderobe!
Exclusieve DAMES JAPONNEN
vanaf
Wollen Jersey DAMES JASJES, de grote mode
Wollen kaïngaren. DAMES ROKKEN in zwart en bruin ,.
Zuiver wollen JERSEY VEST*PUDLOVERS in 8 kleuren
Dubbele Poplin DAMES REGENMANTELS (zeer vlotte
modellen in diverse combinaties)
Zuiver wollen DUFFEL JOPPERS in diverse kleuren, leeft.
3*4 jaar
met kleine stijging per maat.
Wollen LODEN KINDERJAS.7ES voor jongens en meisjes,
maat 65
kleine stijging per maat. .
FRANSE GEÏMPORTEERDE RUITEN. Een A.G.B. stof,
130 cm breed, zeer apart
per meter
Ijzersterke BROEKEN» en ROKKENSTOF, 140 cm br„ p.m.
„Delana" BRETE'LBROEKJES, KINDERJURKJES.
„Tweka" J. PULLOVERS in mooie contrasterende kleu*
ren, met ritssluiting; leeftijd 5 jaar
met stijging per maat.
LASTINA „KEEP UP" BUSTEHOUDERS.
UNICUM RUBBER CORSETTEN.
TWILFIT GAINES CORSETTEN.
.TEXTIEL* EN CONFECTIEMAGAZIJN

helpt U

15,75
24,75
17,75
18,95

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CKEDIETEN voor noodzakelijke, aankopen, die TJ niet Inééns
' kunt betalen;
FINANCIERING van Uw inkopen bU deelnemers (winkeliers)
aan het Kennemer Flnanclertngs-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat tr te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als TJ la moeilijkheden bent geraakt
(sanering). •
TJw zaken worden,' vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen :
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondenten.

39,50
17,50
38,90

9,75

Geldig t/m
Woensdag 7 October

Gelderse Rookworst . . . per stuk 79
Spliterwten"
soo gram 45-39
Groene Erwten . . . . soo gram 36
Amandel Speculaas . . 250 gram 55
Kruidspeculaas Ie soort 250 gram 44
Gekruid Speculaas . . 250 gram 39
Boterhamworst Ie soort iso gram 39

fraaie, degelijke,

Stofzuigers div. merken v.a. ƒ 2,— p.w.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be=
faling met U.
Erkend Philips Service Dealer.
Reparaties aan alle merken toestellen.
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA

Magazü'n

De goedkoopste zaak

TE KOOP te Zandvoort

Met één hand
alles aan de kant!

te Zandvoort,'Haltestraat, Kerkstraat, Gr. Krocht
of Zeestraat.
Overname inventaris geen bezwaar.
Br. no. 1267 aan Adv. bur. Spin, Pr. Hendrik»
kade 48, Amsterdamse.

Het Wonder van Zandvoort

't Meest gesorteerde textielhuis te Zandvoort.
Steeds de nieuwste snufjes, ook op HER E N--MODEGEBIED
Doch steeds
't voordeligst.
EENS KLANT...
.HALTESTRAAT 40 = TELEF. 20S7
BLIJFT KLANT

PHILIPS radio
ƒ 295,-of, sparen terwijl U luistert, dan kost
dit toestel ƒ 3,90 p.w.
Het apparaat is voorzien van dub=
bele klankkleurregclaar, visserijband
en afstemoog. U kunt er -de hele we»
reld mee bereiken!
TELEVISIE, dat moet U zien in Uw
eigen gemakkelijke stoel. Sportwed»
strijden, cabaret, toneel, actualitei»
ten. Vanaf ƒ 495,-.
Uw oude radiotoestel heeft inruih
waarde !

WINKELHUÏS
met woongelegenheid

7,50
9,95

„De Waag"
Bij 't gezellige haardvuurbetoverende radioklanken

Te huur gevraagd voor direct:

RUIME VILLA
ml. Makelaar J. Boogaard Jr.
Haarl.str. 43, tel. 2210

DrOptoffee'S

100 gram

19

ALBERT HEIJN

Gedipl. pianolerares
Aanmelden
nieuwe leerlingen

rMAAKT UHET LEVEN,GOEDKOPER! -

Herbouwplicht
t

Opgericht 5 Maart 1904
UITSLAG VERLOTING:
1« pr.-445, 2e pr. 1120, 3e pr. 283, '4e
pr. 246, 5e pr. 1347.
in He gemeente Zandvoort.
Prijzen kunnen worden afgehaald bij
Brieven onder no. 7706 bureau Zandvoortse Courant.
Kostverlorenstraat 7 •= Telefoon 2534 J. «. 'B. Brink, Tolweg 4.

f. H.

WONINGRUIL
H.huis Verspronckw. Haar*
lem voor ander huis Zand:
voort. Ifir. 7709 Zandv. Crt.

Instituut voor
Arbeiders - Ontwikkeling

Te koop:
Aan alle Leden en Belangstellenden!
DAMESFIETS
Donderdag 8 October a.s.
als nieuw.' Bilderdijkstraat 2

om 8 uur in „Ons Huis"

Te koop 2 z.g.a.n. VUL*
KACHELS. Te bezichtigen
in de smederij G a n s n e r,
Schelpenplein.
Het bestuur van het I.v.A.O. her=
innert U allen aan deze avond waar
RADIOTOESTEL te koop. de
Heer A. D. HILDEBRAN'D uit
Burg. Engelbertsstraat 22.
Zandvoort U de gelegenheid biedt
Te koop gevr. KINDERWA* om onder zijn bekwame leiding het
GEN, liefst Engels hoog Schuldig of onschuldig
model. Telef. 2318.
te laten uitspreken.
Vervolg Omroepers Komt allen op deze interessante avond
op pagina 4
Toegang leden ƒ 0,20, niet=leden ƒ 0,45

Leken- rechtbank
*

Onze

Roman Circulatie

BOFFIE-KOFFIE --Je koffie die iedereen zo lekker
vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Heijn.

Aad Plas

Gymnastiekvereniging O.S.S.

250 gram 49

Vermicelli grof
250 gram 19
Augurken zoetzuur perPct 67-50-39
Sardines in olie . . . . 2 bukken 99
Zuiver Rundvet . . . . soo gram 59

vóór de oorlog gebouwd,' met cen=
trale verwarming, direct te aanvaar*
den. Vest. vergunning vereist. Prijs
ƒ 18.000,- vrijbl.

Hotel Keur, Zeestraat
Woensdags en Donderdagmiddag tus
sen 4 en 6 uur.

Suiker-borstplaat. . . .

Gevr. nette zelfst. WERK*
STER voor Maand.» en Vrij*
dagochtend, van 94 uur.
Brederodestraat 98 a.
Ge'vr. nette zelfst. WERK=
STER, liefst Vrijdagmorgen
van 9*1 u. Brederodestr. 98.

KOLENBAK, emaille
ƒ 3,25
KACHELZEILTJES
ƒ 0,70
KOLBNZEVEN
ƒ 1,50
KACHELHAAKJES
ƒ 0,25
KACHELPOETS
ƒ 0,25
DROOGREK TOMADO
ƒ 4,40
3-DELIG KACHELREKJE .... ƒ 3,75
BEDKRUIKEN vanaf
ƒ 1,75
SWALUESTRAAT 9 (is achter de
Haltestraat)
Telefoon 2418

draait!

Inlichtingen en inschrijving
Boekhandel

Gezond brood:

Volkorenbrood
SPECULAASBROKKEN
48 et per 250 gram

SPECULAASJES
En als reclame:

A. AKERSLOOT
betaalt voor:

Lompen
: 30 cent per kg
Lood
80 cent per kg
Geel koper
80 cent per kg
van 70 voor 60 et Zw. ijzer
ƒ 7,— per 100 kg
'Kranten en tijdschriften 3 cent p. ksj
Karton
2 cent per kg

Schoolpleln 4 - Telef. 2467
WOLLEN DEKENS
Zaterdag bijzondere aanbieding -wollen dekens, w.
o. gr. maten (iets vuil),
direct aan particulieren,
(niet voor de handel).
TAPIJTHAJSTDEL
„MAEO" N.V.
Jansstraat 85, bü Grote
Markt, Haarlem.

de jarige,

Let op i

250 gram ~* - - • • ' ' •
FIJNE ALLERHANDE

Fa, A, v,d, Mije & Zonen

opent haar
„Jubileum-

F. van Herwijnen
Haltestraat 12 - Telef. 2686

Telefoon 2845
Pakhuis: SCHELPENPLEIN
Geopend van 9—5.30 uur

7

G. N. KRUISHEER, tandarts
De practijk van Kostverlorenstraat 51
is VERPLAATST naar

flat Herman Heyermansstraat 13
Spreekuren voortaan Dinsdag, Vrij»
dag 8=10 uur v.m.; Maandag, \Voens*
dag en Donderdag 2=2.30 uur n.m.

PERFECT LOOPT U
op onze schoenen
Pasvorm en kwaliteit zijn belangrijk !

Schoenhandel BROSSOIS
Elegant
charmeuse
garnituur !

Pyjama's voor

Theater „MONOPOIiE"

Moeder en Dochter

1) Zwanendons pyjama's,

2) Pyjama's voor

exclusief model met lastex
aan pols en enkel en in de
taille, kraag en knopen in
contrasterende kleur.
In lichtgroen, bois de tose,
bleu, geel en tomaat,
maten 38-48 t 4 O 75

Meisjes, 't zelfde
model als voor
Moeder, maten
4-16, (50 ct.st. p. m.)

Dir.: Gebr. Koper — Stationsplein — Telefoon 2550

3) Garnituur

VRIJDAG 2, ZONDAG 4 en MAANDAG 5 OCT. S uur
Jack Hawkins, Donald Sinden en Virginia McKenna

van prima
chaimeuse met rijke kantgamering, in. zalm, wit
en zwart, maten 40-48

Maat 4

/8

ANNEX REPARATIEslNRICHTING
Grote Krocht 13 - Telefoon 2106

50

DE W R E D E ZEE

Jupon

Hemdje

/490

/3 9 0

Een Mlchael Balcon productie naar de beroemde roman
van Nicholas Monsarrat. Het verhaal van een zee, twee
schepen en een handvol mannen.
Toegang 14 jaar.
Vanaf DINSDAG 6 t.e.m. DONDERDAG S OCT. 8 uur
Dirk Bogarde, Jon Whiteley en Elisabeth Sellars in:

DRIE EXTRA TIPS VAN ONZE LINGERIE-AFD.
Damespyjama van extra zware
kwaliteit flanel, lastex in mouwen
en taille, in diverse
i QOQ
tinten, maten 42-48
/ O

Waszijden onderjurk met bustevorm en kanigarnering, in wit en zwart,
maten 40-48

PLUS... TWEE TIPS VAN ONZE HUISHOUDAFD.
Modern ontbijt- of lunehgarnituur bestaande uit
tafellaken (125 x 155 cm.) met 6 bijpassende vingerdoekjes, in groen, geel, bleu en zalm, /
750
verpakt in cellophaan

Voor het kille najaar: rlanellen lakens in een ze«r
mooie en zachte kwaliteit, naturelkleur
150 , 230
180 x 230
750

S. O. S. Kind vermist
Nergens durfde zij zich te vertonen. Nergens durfde zij te
rusten.
Toegang 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 4 OCT. 2.30 uur. Speciale Matinee.
Wij presenteren U een zeer bijzonder filmwerk met de we»
reldberoemde Wiener Sangerknaben in

Boefjes met gouden harten
Toegang alle leeftijden.
ZATERDAG 3 OCT. gereserveerd voor de uitvoering
door de Zandv. >Mond=Accordeon Vereniging „Excelsior".

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
foebuepefa
"

Presburg brengt juist voor het
jonge volkje een collectie om van te watertanden. Mooie, ijzersterke kinderschoenen tegen prijzen, die VELE GULDENS LAGER zijn
dan U overal elders betaalt.
Hier ziet U er enige voorbeelden van!

Onze bekende
JONGENSSCHOEN

•van bruine rundbox,
met extra dikke
rubberzooi en leder
tussenzool Maten:
28 . .
29-31 .
32-35 .
36-40 .

Pittig bruin
KINDERSCHOENTJE
met prima leder zool.
Maten:
21
5.50 l 24-27 . . . 6.95
22-23 . . . 5.95 28-31 . . 7.95

PRESBURG

Sportief
MEISJESSCHOENTJE

met crêpe zool. In
"bruin of beige. Maten:
29-31
32-35

Grote Houtstraat 29 - Haarlem

8.95
9.95

AMSTERDAM - ZAANDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN

Zeestraat 37, telefoon 2867
voorheen Kerkstraat 32

Ontvangen de nieuwste modellen
DAMESTASSEN

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de
ZANDVOOBTSE
COURANT

REGENPIJPEN
ƒ 8,95, ƒ 10,95, ƒ 13,95
Pracht-REGENPA'KKEN voor op de bromfiets
RIJWIEL DYNAMO'S
f 29'75
ƒ 12,75, ƒ 14,50, ƒ 16,50, ƒ 18,25
ACHTERLICHTEN, enz.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Grote Krocht 5,7 - Tel. 2974

Blijft steeds de beste
•
• ' voor een goede wasverzorging
Fijnstrijkerrj — Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

de,
DE MAN EN ONZE GRILLEN
Wie zou toch dat sprookje levend
houden als zouden de mannen zo»
veel van ons houden om onze gril*
WONINGRUIL
"igheid?
A msterdarrnZandvoort
Toch lees en 'hoor je nooit anders:
Aant>eb. in nw. Zuid (rivie» Ze is zo onberekenbaar, ze is zo wis»
renbuurt) 2e' et., 4 k. en er» pelturig, ze is zo grillig, en daarom
ker, badk., war., bov. l gr. houd ik zo van haar! "
en l kl. k. en erker.f 44 p.m.
Allemaal kletskoek, als ik zo mijn
Gevr. ben. huis, minst. 5 k. eigen ervaringen naga.
Br. no. 7708 bur. Z. Crt.
Volgens mij moet de man nog ge»
vonden worden die, als zijn vrouw
WONINGRUIL
juist van de laatste spaarduit een
AmsterdaTmZ.iZandvoort
gekocht heeft, zegt: Lieve»
Aanheb, mod. woning omg. bontjas
ling, nu hebben we niet eens geld
Scheldestr., 4 k., badk., gr. meer
voor de kolcnman, maar je zii^
keuk., zolderk., war. ƒ 46,— er aanbiddelijk
uit in die jas. Ik heb
p.m.
altijd al graag in het bont willen
Gevr. vrije woning te Z.md» je
voort. Br. no. 7701 bur. Z.C. zien!
Van een dergelijk man zou onge»
twijfeld, zo hij in een rechtszaak ver»
WONI'NGRUIL
Aangeb. in Haarlem, mooi wikkeld jverd, een psychiatrisch rap*
bovcnh., bij scholen, kerken, port worden aangevraagd. Want wat
station, M.T.S., Stoop's bad doet iedere normale man in zo'n ge*
blijvend vr. uitz., 3 gr. en 3 val?
Als hij erg primitief gevormd is,
k!, k., ged. v. zolder.
Gevr. vrij huis in Zandv.»Z. gaat hij met hloementafels gooien en
Minst. 5 kmrs. Br. ond. no. lelijke woorden zeggen. ,Dc volgende
dag staat er dan in de krant: gelieve
7704 bur. Z. Crt.
geen geld of goederen af te geven
WONINGRUIL
aan die en die, daar door mij niets
A msterdamsZandvoort
wordt .vergoed, enz.
Aangeb. 4 k., kcuk., zolder
Als de man wat meer ontwikkeld
m. zolderk. ƒ 39,— p.m.
is, zal 'hij zeker ook lelijke woorden
Gevr. groot huis te Zandv. zeggen. Hij zal een huishoudboekje
Br. mevr. F. B. de Vries. eisen en het huishoudgeld beknotten,
Bosb. Toussaintstraat 56=1, om zodoende tenminste de kolcnman
Amsterdam»W.
nog te kunnen Betalen.
E.en handige man zal als een haas
WONINGRUIL
met de bontjas naar de winkel lopen
Aangeb.: mod. 2e et., 5 k.» en proberen zijn geld terug te krijgen.
•woning te A'dam, omg. Su» Lukt dat niet, dan zal hij een adver»
rinameplcin.
tentie plaatsen: te koop bontmantel,
Gevr. woning te Zandvoort. nieuw, wegens vertrek naar de tropen.
Br. no. 7707 bur. Zandv.Crt. Ik zei al dat het een handige man
was.
WONINGRUIL
In ieder geval zal elke min iets
AmslerdamtZandvoort.
Aangeb.: Ie etage, k. en suite doen.
Zeker, in de boekjes en de toneel»
en 3 slaapk., badcel, war. stukken zullen we wel altijd de lieve
Gevr.: vrije woning, min» grillige wezentjes blijven, daar heb
stens 4 k. te Zandvoort.
je echter in de practijk zo verduvsld
Br. Peeters, Zeilstraat 14*1, weinig aan.
Amstcrdam=Z.
Wel hele kleine grillet'jes kunnen
ze ons liefderijk -vergeven hoor, zo
GARAGERUI'MTE
is het nou ook weer niet.
TE HUUR VOOR AUTO. ergMaar
het moet dan niet erger zijn
Tel. 2634, Zandvoort.
dan bijvoorbeeld dat we zo -ooi zijn
op katfjesdrop of dat we steevast
WONINGRUIL
zwichten voor een bos vlammend
Wijk a/Zee=Zandvoort
Aangeb. vrij huis k. en suite rode dahlia's.
Maar het moet niet boven de rijks»
en 4 k. bov.; f 7,— p.wk.
Gevr. liefst dito huis te daalder komen, die onberekenbaar»
heid van ons.
Zandvoort.
Wel jammer anders, ik heb eigen»
Br.: Stolp, v. Oldenborgweg
lijk dringend een bontjas nodig.
22, Wijk aan Zee.
Te koop HERENWINTER»
JAS in pr. staat. Bredero»
destraat 107.
Vierweekse HAANTJES,
N.H. 'Blauwe, om te mesten;
ƒ 1,25; J. HENNEN- Sussex»
Hermelijn, ƒ 4,—. Dr Mcz»
gerstraat 34.
Jonge dame zoekt WERK
v.d. avonduren. Br. no. 7702
bur. Z. Crt.
MEISJE GEVRAAGD voor
opl. kantoorwerkz.h., kunn.
typen en goed kunn. reke»
nen. Tech. bur. „Calcu".
Dr Mezgerstr. 28, tel. 2383.
Gevr. fl. zelfst. DIENSTE,
v.g.g.v., voor d. of d.e.n.
H'uijinö, Boul, P. Loot 63,
tel. 3070.
Gevonden.
GRIJS KATERTJE
Terug te bek. Zuid Boul.53.

aan de bonen

GRUYTER
KOFFIE
is verser dan
wat ik had!

TE KOOP wegens vertrek:
prima „Pelgrim"»kachel met
plaat en pijp, ƒ 30.». Solide
wringer f 20,—. Br. ond. no.
7703 bur. Z. Crt.

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood
Weest in de week van

5—10 OCTOBER
extra zuinig op uw
bril
In verband met enkele ver»
anderingen aan de zaak en
vacantie, zijn wij die tijd

GESLOTEN
Brillenspecialist

LOOMAN
Haltestraat 58 f Telefoon 2174
Vanaf 7 October voor spoed:
reparaties woonadres Kostveri
lorenstraat 51.

Koopt nu uw
Op eerste stand te koop:
2 HUIZEN onder één kap.
MANCHESTER
Koopprijs ƒ 14.000. Tel. na
WERKKLEDING
7 uur 2078 of br. nr 7705
bur. Zandv. Crt.
Broeken, vesten en jassen. Dekens,
Echtp. m.l. z.k. vraagt voor vitrage, lopers enz. bij
week»ends en zomermnden Fa A. v.d. Veld-Schuiten
tuinhuisje of ged. woning
gem. of ongem. Br. no. 7705 Kruisstraat 12 - Telef. 2360
bureau Zandv. Courant.
Echtp. met l k. zoekt
WOONGEL. v. ± 5 mnd.,
2 k. m. keuk. of gebr. ervan,
of zomerhuisje. Werkende
stand. Tel. K 2500 = 22570.
DAMES! Zoekt Uw voor»
deel: CHEMI CO=WA VE
(stroomloze perm.) nu voor
ƒ 3,— uitsl. m. inl. advert.
qeld. t. 30 Nov. Naar A'daml
MAISON MODERN, Zee»
dijk 121. Tel. 47671 - K 20.

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten
Ook tapijten te koop- '
tei<en billijke prijs

IPEKDJIAN

Marisstraat 48, belef. 3028.

'53t>92« '

NEEL.

Heef t u iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meu»
beien en inboedels. Overal
te ontbieden. P. Waterdrin*
ker, telefoon 2164.

Als u een

REGENJAS

nodig heeft, moet u
beslist eens bij ons
komen kijken'!
Groene poplin TRENCH
COATS, geheel dubbel ƒ 35,Blauw»groene OHEANT
CHEANT TRENOH COATS,
geheel dubbel
f 48,—
Dubbele crème POPLIN
JASSEN
ƒ 39,TROPICAL COSTUUMS in de
moderne multi colors ƒ 108,—
WINDBREKERS met flanel '
gevoerd
. - • - ; • • • ƒ 29,75
Ruime sortering in pantalons,
• werkbroeken, jongensbroeken,zeiljoppers enz. enz.

Kledingbedrijf

SUCCES

Kerkstraat 20 - Telef. 3135'
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Nieuw boothuis wordt
10 October in gebruik gesteld

„EXCELSIOR"
bracht gevarieerd programma
De mondaccordeonvereniging „Ex»
celsior" genoot de eer het Zandvoort»
se winterseizoen te openen met een
uitvoering Zaterdagavond in gebouw
iMonopole.
De zaal was vrij goed bezet en om
der de aanwezigen merkten we o.m.
op burgemeester Mr 'H. M. van Pene*
ma, \yethouder A. Kerkman en "de
hoofdinspecteur van politie, de heer
H. P. Huijsman.
In zijn openingswoord verwelkom*
de de voorzitter, de heer J. Spierieus,
in het bijzonder deze autoriteiten en
sprak de hoop uit, dat op 20 Febru»
ari 1954 ter gelegenheid van het 20=
jarig bestaan de zaal tot de nok ge»
vuld zou zijn.
Na een weifelende „Opmars" van
Cori boekte „Excelsior" onder lei»
ding van de heer J. A. Paap het
grootste succes van de avond met de
vertolking van „üroombeeldenwals"
van Gerritsen. Voorts moet met ere
genoemd worden een potpourri uit
„De Vogelkoopman" van Carl Zeiler
en de moeilijke Kaiserwalz van
Strauss.
Deze drie nummers vormden van
het optreden van „Excelsior" 't hoog*

tepunt en werden door de bezoekers
met volle aandacht gevolgd en met
een verdiend applaus beloond. Jam»
mer was het dat enige jeugdige be»
zoekers enkele keren hun fatsoen niet
wisten te bewaren.
Harry Meijer en zijn echtgenote
voerden voor de pauze vijf „toneel»
stukjes" van een halve minuut op,
waarbij het publiek moest raden wel»
ke melodie elk stukje voorstelde. Er
werd ernstig geraden, maar er was
toch maar één goede oplossing, name»
lijk van do heer H. Oldemark uit
•Haarlem. Mej. A. Keur uit Zandvoort
en iC. J. Oldemark uit Haarlem deel»
den de tweede en derde uitgeloofde
prijs, omdat zij "beiden de derde me»
lodie goed geraden hadden.
Het accordeonspel van 'Herman
Teunisse was voor velen een openba»
ring. Vooral de vertolking van
„Leichte Cavalerie" werd met een
langdurig en welverdiend applaus be»
loond, doch ook de verzoeknummers
werden op prijs gesteld. .Het Chroma»
tic Kwartet en nogmaals Harry Meij»
er als conferencier besloten deze uit»
voering, waarna nog tot diep in de
nacht een gezellig bal volgde.

Georgette Hagedoorn
opent 15 October reeks voorstellingen
van 't Helm
Donderdag 15 October a.s. zal het —
naar wij vernemen — eerste optreden
van Georgette Hagedoorn plaats vin»
den in Zandvoort, haar vroegere'
woonplaats. iZij zal daarbij worden
begeleid door Pierre Verdonck aan
de vleugel.
Als voordrachtskunstenares neemt
Georgette Hagedoorn een enigszins
bijzondere plaats in. -Zij was aanvan»
kelijk verbonden aan het toneel o.m.
- onder-van-Dalsum-en Verkade;
In Georgette iHagedoorns program»
ma's bestaan voordracht, chanson en
cabaret eigenlijk gelijkwaardig naast
elkaar.
Veel heeft zij gedaan om het Fran»
se chanson in Nederland grotere be»
kendheid te geven.
Over dit chanson zou men op zich»
zelf reeds boekwerken kunnen schrij»
ven, omdat het in de Franse samen»
leving reeds lang zo'n belangrijke
plaats inneemt. Het onderscheidt zich
in zeer veel gevallen van de „schla»
ger", zoals wij die b.v in Nederlandkennen, door zijn charme, humor en
vaak ook droefgeestige levenswijs»
heid. Typische voorbeelden hiervan
komen voor op het repertoire van
Georgette Hagedoorn, zoals b.v. Le
fiacre of Madame Arthur, die om»
streeks de eeuwwisseling werden ge»
zongen door een van de beroemdste
chansonnières die Frankrijk ooit
voortbracht, Yvette 'Guilbert. Voor
het Hollands publiek geeft Georgette
Hagedoorn, — zelf half Fran?aise —
een toelichting bij haar liederen en

„JEUGDOORLOGEN"
in Zandvoort
Op de JCostverlorenstraat werd Za»
terdag een 14»jarige Zandvoortse
jongen boven zijn oog getroffen door
een pijl, afgeschoten met een boog.
Gelukkig werd de jongen niet ernstig
gewond.
In verband hiermede vestigt de po»
litie de aandacht van de ouders op
het feit, dat de jeugd de laatste tijd
zich pleegt bezig te houden met „pij1
en boog", katapulten, slingers en der»
gelijk gevaarlijk speelgoed. Gebleken
is, dat af en toe „oorlogen" -worden
georganiseerd, waarbij de jeugdige
tegenstanders elkaar met van ijzeren
voorwerpen voorziene pijlen, stenen,
eikels, enz. beschieten. Welke de ge»
volgen van een en ander kunnen zijn
valt helaas uit de -diverse berichten in
de pers te constateren.
De politie zal tegen de geschetste
praktijken van de jeugd onverbidde»
lijk optreden.

Gemeenteraad
De Zandvoortse gemeenteraad komt
op Dinsdag 20 October a.s. in open»
'bare vergadering bijeen.

Aanrijding
Toen een chauffeur achterwaarts uit
een garage aan de Grote Krocht reed,
kwam zijn wagen Zondag in aanrij»
ding met een juist passerende auto.
bestuurd door een inwoner van Haar»
lem. 'Beide voertuigen werden be»
schadigd. Tegen de bestuurder van
de eerste auto werd proces»verbaal
opgemaakt'.

voordrachten. Het programma omvat
liederen van stad en land, alsmede
l'Heure de l'Aperitif, — een typering
van verschillende mensen op een Pa»
rijs terras.
Dit wordt de eerste voorstelling in
de serie van acht kunstavonden die
de Culturele Kring 't 'Helm deze win»
ter organiseert.

Op Zaterdag 10 October 195-3, des
namiddags half vier, -zal door het Be»
stuur der Koninklijke Noord» en
Zuid»Hollandse Redding Maatschap»
pij het! nieuw gebouwde boothuis aan
de Thorbeckestraat,' aan de Commis»
sie van Plaatselijk .Bestuur der Kon.
N..Z.H.R.M. te Zandvoort worden
overgedragen en tevens officieel in
gebruik worden gesteld.
De overdracht zal-plaats vinden in
het nieuwe boothüis.

Zilveren jubileum
Onze plaatsgenoot, de heer A. van
den Bos, zal op Donderdag 22 Octo»
ber a.s. 25 jaar in dienst zijn als ver»
zekeringsagent 'van de „Onderlinge
BrandwaarborgsMaatschappij „,Neers
landia".

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zand voort

Zandvoortmeeuwen ondanks goed spel
moreel toch te zwak!
Velen vergezelden het eerste elftal
van Zandvoortmeeuwen j.l. Zondag
naar Haarlem om deze ploeg tegen
T.Y.B.B, aan het werk te zien.
Na het minder goede resultaat te»
gen Lugdunum twee weken geleden,
waren de verwachtingen over het al»
gemeen niet hoog gespannen.
Toch verraste het elftal van Zand»
voortmeeuwen vriend en vijand.
Vooral in de eerste speelhelft. We
zagen de achterhoede aan het werk,
op een wijze die bewondering af»
dwong. Keeper Keur actief en goed
reagerend maakte vele aanvallen on»
schadelijk. Daar was voorts spil
Kerkman die zo zeker speelde en de
situaties zo goed doorzag dat hij
practisch niet te passeren was. Beide
backs, Water en A. Stokman waren

Collecte Protestants Interkerkelijk Thuisfront
(P.I.T.)
Deze collecte wordt Zaterdag 10 Oc»
tober in deze gemeente gehouden.
Natuurlijk wilt u wel eens weten,
waaraan de opbrengst ten goede
komt. Hiervan kan het volgende wor»
den gezegd.
In het P.I.T. werken o.m. samen de
geestelijke verzorgers van de vloot,
de leger» en luchtmachtpredikanten
en de bonden, die de tehuizen in Ne»
derland en overzee in stand houden.
Onder de troepen in kazernes, Ie»
gerplaatsen, hospitalen, schepen, wal»
inrichtingen, vliegbases en burelen
vindt een zorgvuldig'- geregelde lec»
tuurverspreiding plaats.
Er worden kapellen op de yliegba»
ses ingericht, ^yelke in een dringende
behoefte voorzien. I
De Ned. Militaire Bond IPro Rege
staat voor belangrijke exploitatie» en
restauratiekosten van 44 christelijke
militaire tehuizen. Dit jaar komen er

7 nieuwe tehuizen bij in de nieuwe Ie»
gerplaatsen, terwijl de Oir. Militaire
Bond voor Oost en West op Nieuw»
Guinea 3 tehuizen onderhoudt. iHct
spreekt wel haast vanzelf, dat voor
een en ander veel geld nodig is.
Wanneer U derhalve het voren»
staande eens even rustig op U laat
inwerken, is het dan nog nodig U
extra op te wekken Zaterdag, 10 Oct.
a.s. een royale gift in de collectebus
te laten glijden? (Wij menen van niet.
Collectanten(trices) mogen wij ook
weer op uw medewerking rekenen?
'Een aardige attractie voor uw hulp
wordt in uitzicht gesteld.
•Het pi. collecte=comité,
Mevr. S. Hennis»Dorreboom,
voorzitster.
P. Brune, secretaris.
P. v. d. Mije K'Czn., penningm.

Russische vlag met broodmes en roomklopper.
Terwijl heel de wereld zich uitsloofde
om de verblijfplaats van vriend Beria,
de gedroste Russische vrijheidsheld,
te vinden, kwam de lakonieke mede»
deling van de 'Nederlandse Prawda,
alias Waarheid, dat kameraad Beria
te Zandvoort was aangekomen en
zijn intrek had genomen in hotel
Bouwes. Ongetwijfeld nieuws van de
eerste orde.
Ik kan er niets aan doen, maar ik
moest er bij zijn Logisch, nietwaar?
Het was mij ter ore gekomen dat de
mysterieuze Rus een persconferentie
belegde, een gebeurtenis, waarvan ik
U bij deze een beknopt verslag aan»
bied. Ik had mijn bolhoed verwisseld
voor een pet van Aziatische makelij.
Ik vond dat een dergelijk hoofdbe»
deksel de Rus op z'n gemak moest
stellen. Toen ik het hotel naderde,
viel 't mij op dat de Russische vlag,
die fier van het gebouw wapperde,
inplaats van de gebruikelijke sikkel
en hamer, een broodmes en een room»
klopper voerde. Hoe tactisch! dacht
ik. 'Dit embleem symboliseert natuur*
lijk de toegeeflijker houding van Rus»
land ten opzichte van het Westen.
De piccolo, die met een opgewonden
kleur aan de ingang stond, hield me
tegen: „Uw papieren, mijnheer!"
„Papieren? Wat papieren?1' vroeg
ik verbaasd.
„Nou.... uw paspoort, geboorte»
bewijs, perskaart, middenstandsdiplo»
ma, enz! Wij moeten voorzichtig zijn.
't Wemelt hier van de spionnen en
wij weten niet eens voor welk land
en met welk doel ze spionneren. Je
kunt die kerels tegenwoordig niet
meer herkennen, 't Is erg moeilijk..
De jongen holde weg, want hij zag
wel dat ik moeilijkheden wilde ma»
ken. .Hij k\vam terug met de gerant,
die voor de sjelegenneid in livrei ge»
kleed was. (Zie 'Kledingvoorschriften,
deel IV, blz. 476: De kledij van la.
keien, suppoosten en ontvangers op
de derde Dinsdag in September en
Schuttersfeesten.)
„'Eendvogel!" riep de gerant naar
de piccolo, toen hij mij zag. „Deze
man kan je doorlaten, zonder com»
mentaar.... begrepen, ezel?"
(Ik weet nog niet, waarom ik geen
papieren nodig had). Ik betrad de
grote hall en ontwaarde een intieme
drukte rond een figuur met schelvis»
ogen. Ik zag onmiddellijk dat dit 'dé
veelbesproken banneling moest zijn.
Er hokte een handvol journalisten
aan zijn voeten en talrijke autoritei»
ten, wier naam ik om wille van hun
persoonlijke veiligheid niet zal noe»
men, waren in gesprek met elkaar.
Daarbij keken zij zuinigjes naar de

schelvis, die zich te goed deed aan
een glas onversneden genever.
„Komaan, daar is 'Bartje!" riep Be»
ria 'joviaal, toen hij mij ontdekte.
„We kunnen beginnen!' Heren, ik
zou zeggen: U vraagt, ik vermoord..
pardon
eh
ik antwoord. Wat
zou u nog graag willen weten?"
Er ontstond een toestand van on»
beschrijfelijke verwarring. Iedereen
begon te praten en kwam prompt in
conflict met' z'n naaste buurman, om»

Beria in Bouwesshotel.
dat iedereen iedereen in de rede viel.
Alleen ik zweeg en keek. (Ik kan
deze houding aannemen, omdat ik
deze rubriek schrijf, begrijpt u?) Ein»
delijk, na een kwartier, kwamen er
wat gedetailleerde vragen los. Zij
werden op 'Beria afgevuurd met de
snelheid van een veldkanon. Een ver»
slaggever van Trouw vroeg: „Blijft
u lang in Nederland, mijnheer Beria?
„Zo lang de terreur van die vermale»
dijde Malenkov aan de gang blijft,
zeker," antwoordde de Rus. „Maar ik
denk dat ik spoedig kan terug keren,
want het getij schijnt ook in mijn
land te keren!" Toen volgde een se»
rie vragen, die ik maar verkort zal
weergeven. (Men zou zich anders ver»
velen.)

Vraag: Bent u inderdaad niet in
Spanje geweest, of
eh
?
Antwoord: Inderdaad!
Vraag: Gaat u lezingen houden
voor culturele verenigingen?
Antwoord: De cultuur kan me ge»
stolen \vorden en de verenigingen
ook.
Vraag: Men beweert dat u een
schurk bent. Is dat zo?
Antwoord: 't Is gevaarlijk om hier
een rechtstreeks antwoord op te ge»
ven. Ik zou zeggen: volg uw intuïtie.
Vraag: Houdt u van zandbouw»
wedstrijden?
Antwoord: Met een tikje cement
en bramensap, ja!
Vraag: Wat denkt u van Mac
Carthy?
Antwoord: Och.... hij is nu ge;
trouwd met z'n secretaresse. Hij zal
't heel moeilijk krijgen.
Vraag: Voelt u iets voor een effi=
ciency»onderzoek bij de Russische po»
litie?
Antwoord: Kan erg nuttig zijn, of»
schoon ik twijfel aan het succes, want
op een gegeven ogenblik kan je door
de bomen het bos niet meer zien.
Vraag: Bent u voor de doodstraf?
Antwoord: Als ik er zelf niet bij
betrokken ben, ja!
Vraag: Vindt u Clark Gable goed?
Antwoord: Ik vind. 'm onuitstaan»
baar. iMij zoenen ze ook niet.
Vraag; Gaat u een boek schrijven,
memoires of zo iets?
Antwoord: Het papier is duur.
Overigens ben ik er zelf en dat zegt
meer dan een boek.
Vraag: Bent u werkelijk een massa»
moordenaar?
Antwoord: Ik ben vermoedelijk er»
felijk belast, 't Kunnen ook opvoc»
dingsfouten zijn.
Vraag: 'Zou u wethouder in de
'Zandvoortse gemeenteraad willen
zijn?
Antwoord: Ik kijk wel uit.
Vraag: Bent u een vriend van an«
dijvie?
Antwoord: Nee.
Vraag: Houdt u van ons circuit?
Antwoord: Ben er dol op. Ik houc
van paniekstemmingen.
Vraag: 'Geeft 't wat dat er een
vlieg in uw borrel drijft?
Antwoord: Gaf 't maar wat.
Vraag: Waar is Malenkov?
Antwoord: Sedert 7 Augustus j.l
voortvluchtig. 'Lummelt waarschijn;
lijk rond in Argentinië of Tibet.
Toen kwam de gerant vertellen dai
mijnheer erg moe was. Iedereen keer»
de huiswaarts. Alleen Beria niet. Die
ging slapen.
'
•
BARTJE.

:rapvast en maakten de achterhoede
ot een schier onneembare vesting.
Van de kanthalfs was v.d. Werff
r goed in en zette de voorhoede met
'oede passes geregeld aan het werk.
?. Keur was in deze wedstrijd min»
der doortastend dan anders.
De voorhoede deed zijn uiterste
:>est en wist zich vele goede kansen
:e scheppen. Maar de afwerking was
onvoldoende. We zagen achtereenvol»
'ens Halderman en Castien uit goede
positie naast schieten; Jan Visser
speelde zich prachtig vrij, kwam al»
een voor de keeper, maar zijn schot
was te slecht gericht.
De hoop bij de vele Zandvoorters
lerleefde. Dit elftal was in staat in
deze match de punten binnen te ha»
en. T.YjB.B. hield echter stand en de
rust ging in met 0=0.
In de tweede helft gaven partijen
elkaar niets toe. Om beurten kwamen
de doelen in gevaar, zonder dat er
gedoelpunt werd. Jaap Keur haalde
een goed ingekopte bal prachtig
uit zijn doel. Aan de overkant wer»
icn schoten van C. Stokman en van
-oon ternauwernood onschadelijk ge»
naakt. Reeds juichte men bij een
copbal van Jan Visser, maar te vroeg
want
de keeper van T.Y.B.B. redde
:
raai ten koste van een corner.
De spanning steeg een kwartier
voor het einde ten top. Maar het elf»
tal van Zandvoortmeeuwen was mo»
reel niet sterk genoeg om deze span»
ning het hoofd te bieden. Men werd
jeprikkeld, ging zich met de leiding
aemoeien. De concentratie op het
spel verdween. 'En in deze periode
van morele inzinking sloeg T.Y.B.B.
:oe. Een felle aanval over rechts, ver»
warring in de achterhoede en op vrij
gelukkige wijze belandde de bal on»
verwachts achter Keur (1»0). Hierna
vond Zandvoortmeeuwen niet meer
de kracht om terug te slaan. De op»
stelling werd dooreen gegooid. In de
voorhoede ging men te individueel
spelen. Castien trachtte steeds de
spil te omspelen hetgeen hem niet
!ukte. Beter ware geweest de bal aan
zijn vrijstaande medespelers . te ge»
ven. Wat men ook deed het lukte
niet, het zelfvertrouwen was plotse»
ling verdwenen, er werd te veel op
de man gespeeld. Het wekte dan ook
?een verwondering dat T.Y.B.B., dat
beheerst doorspeelde, vier minuten
voor het einde er 2»0 van maakte.
Zandvoortmeeuwen heeft deze ne»
derlaag geheel aan zich zelf te wijten.
Indien de spelers in de nog resteren»
de wedstrijden ook hun zelfbeheer»
sing kunnen behouden op critieke
momenten en er aan denken dat de
scheidsrechter de baas op het veld
is, dan zal dit elftal met de voetbal»
capaciteit die het in deze wedstrijd
getoond heeft, nog verscheidene wed»
strijden kunnen winnen.

40-jarig ambtsjubileum
De heer J. W. v. d. Water, directeur
van het postkantoor, vierde j.l. Zater»
dag zijn veertigjarige ambtsjubileum
bij de P.T.T.
In zijn woning had des morgens de
officiële huldiging plaats, welke door
vele leden van "het personeel werd
bijgewoond.
Als eerste voerde het woord de
heer L. J. H. Kersten, inspecteur bij
de P.T.T., die de uiterste bekwaam»
heid van de heer v. d. Water prees
en de wederwaardigheden tijdens zijn
loopbaan uitvoerig naging. 'Hij be»
schouwde de jubilaris als een van de
pioniers op radiogebied en stelde het
als een voorbeeld, dat de heer v. d.
Water nog op gevorderde leeftijd al»
lerlei examens deed om bij het post»
bedrijf terecht te komen. Ook hier
behartigde hij zijn werk tot ieders te»
vredenheid, tijdens z'n hele loopbaan
welke voorlopig werd afgesloten met
de benoeming op 16 Maart 1950 tot
directeur van het postkantoor te
Zandvoort. Als bewijs van erkcntc»
lijkheid overhandigde de heer Kers»
ten de jubilaris een oorkonde en een
enveloppe met inhoud.
De heer van Zeijl, sprekende na»
mens het gezamenlijke personeel, ver»
geleek het postkantoor met de eb en
de vloed. Des winters regelmatig
werk, dat des zomers echter verdub»
beid wordt. Aan het roer van dit
plaatselijke schip staat de heer v.d.
Water, die de touwtjes in aller be»
lang strak houdt. Zijn woorden gin»
gen vergezeld van een foto in lijst
van het vooroorlogse Zandvoort, als»
mede bloemen voor Mevr. v.d. Wa»
ter.
Vervolgens sprak de heer F. de
Jong, voorzitter van de plaatselijke
afdeling van de Algemene Bond van
Ambtenaren, en overhandigde een
paar zilveren manchetknopen, als»
mede bloemen. Nadat de oudste
broer van de jubilaris nog het woord
had gevoerd, dankte de heer van de
Water voor de vele blijken van be»
langstelling.

FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed tot onze grote
droefheid, geheel onverwacht
onze geliefde man, vader, be=
huwd= en grootvader
ANTHONY ABRAHAM
BOXHOORN
in de ouderdom van 72 jaar.
Zandvoort, 4 October 1953
Boulevard Paulug Loot 5
H.H. BoxhoornsDadema
J. G. v. d. MeulensBoxhoorn
W. v. d. Meulen
O. Boxhoorn
M. BoxhoorntBeverdam
en kleinkinderen
De begrafenis zal plaatsvinden
op "Woensdag 7 October 1953
te 3 uur op de Algemene Bc=
graafplaats te Zandvoort. Ver*
trek sterfhuis 2.30 uur.

MELKERU

MARIËNBOSCH

2 RADIO'S TE KOOP.
Telef. 2738.
Te koop: zwarte

FRANSE POEDEL

reu, 10 mnd. oud. 'Br. No.
170.391, Bolrek, Koningspi,
VERLOREN Zondagavond l, Amsterdam.
Emaille armband.
Jtr
WERKSTER gevr. v. 3 och= COURANT
Brederodestraat 77.
tonden p.w. Aanm.: Woens=
Want :
dag 'Brederodestraat 40=1.
WONINGRUIL
HaartemsZandvoort.
Wie nietadverteei
Aangeb.: vrij bovenhuis Gr. GARAGERUIMTE gevr.
Houtstr. lOrd. Haarlem, bev. Br. onder no. 7802 bureau wordt vergeten!
7 kamers enz.
Zandv. Courant.
Gevr.: Vrij huis te Zand=
voort. Aanb.: Gr. Houtstr.
lOrd., Haarlem.
Te huur: GEMEUB. ZIT*
SLAAPK. met of zonder
Ossehaas
'.. van ƒ 3,— voor ƒ 2,60
pension. Br. onder no. 7801
Biefstuk
van ƒ 2,90 voor ƒ 2,50
bureau Zandv. Courant.
Lende
*
.-... van ƒ 2,40 voor ƒ 2,10
Rosbief
van ƒ 2,30 voor ƒ 2,—
Gevraagd keurige HULS? in
Riblappen
van ƒ 1,98 voor ƒ 1,80
de HUISH. voor 4 halve da=
Magere lappen
van ƒ 1,90 voor ƒ 1,70
gen p.w. of iets dergelijks
Doorregen Runderlappen.. van ƒ 1,60 voor ƒ 1,50
in R.K.sgezin, 2 kl. kinderen
Gehakt
van ƒ 1,45 voor ƒ 1,35
thuis. Werkster aanw. Loon
Schoudercarbonade .. 500 gr. ƒ 1,60; p. kg. ƒ 3,pl.m. f 10,= pi. lunch. Aanb,
Vet bij vlees (v.a. ƒ 1,70) .. voor 30 et per 250 gr.
Tel. 2354.
of l pakje eigen gesmolten vet
voor 42 et.
Gevr. MEISJE voor halve
Vrijdag
en
Zaterdag
extra
reclame!!
dagen. Mevr. Keur, Burg.
Engelbcrtsstraat 64.

WAT is dat 'n AFSLAG!

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least JONGE POESJES af te
halen Brederodestraat 95.
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 Telef. 2024.

MiddenstandsopL
d.m.v. kleine clubs op dag en
av. o.l.v. J. van Ravenswaay,
Leraar M.O. Inl. en prosp. bij:
A. ANTONIDES, Burg. Engel= ,
bertsstr. 4 en Woensdagav. 8*9
u. Patronaatsgebouw. Tevens in '
Haarlem Floraplein 19. Praktijk
Boekh. - M.B.A. - Wiskunde.
Honderden geslaagden.

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

WINKELIERS,
Maakt reclam
door middel va
de
ZANDVOORTSE

Slagerij La Viande

R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Het eerste elftal speelde de zware
uitwedstrijd tegen Geel=Wit met 3=3
gelijk. Een piachtig resultaat.
Het tweede wist, ondanks dat de
doelman schitterde door afwezigheid,
een bevredigend resultaat te bereis
ken door een puntje mee naar huis te
nemen.
De volledige uitslagen waren:
Geel=Wit=T.Z.B., 3.3
v.Nispen 2=T.Z.B. 2, 1=1.
D.S.S.sadsp. bsT.Z.B a, 0=1
H.B.C.=adsp. c=T.'Z.B. b, 1=1.
„OEFENING STAALT SPIEREN"
Heren:
Turno IsO.S.S. l, 8£.
Dames:
Beverwijk IsO.S.S. l, 3=4.
Wederom hebben beide O.S.S.=ploe=
gen een overwinning behaald. Vooral
de dames hebben een prachtige pres=
tatic geleverd. Zij stonden met de
rust nog met 3=1 achter. Doch zi|
wisten na de rust deze achterstand
om te zetten in een 4=3 voorsprong.
- De heren konden hun vorm niet
vinden Met de rust stonden zij nog
met 6=3 voor. Doch geleidelijk aan
wist Turno deze achterstand in te lo=
pen. 2 Minuten voor tijd wist Turno
zelfs gelijk te maken, 8=8. Nog juist
op tijd kon O.S.S. hiervan 9=8 maken.

Zandvoortmeeuwen l speelde Zon=
dag j.l. een goede wedstrijd tegen
T.Y.B.B. te Haarlem, maar slaagde
ondanks een lichte veldoverwicht er
toch niet m winst,te boeken. Tot 12
minuten voor het einde was de stand
nog dubbel blank en er werd fel ge=
streden om de leiding. Het geluk was
toen aan de zijde der Haarlemmers
die m.de laatste tien minuten twee ZANJ3V. HOCKEY CLTJB
doelpunten wisten te scoren en ge=
De derde wedstrijd van het eeiste,
flatteerd wonnen.
Zandvoortmeeuwen 2 had thuis te» tegen (Hilversum 2, is in een 3=1 ne=
gen Hillegom 2 niet veel geluk met derlaag geëindigd. Laten wij er di=
schieten en verloor tegen de verhous reet aan toevoegen dat deze neder=
ding in. Ook het 3e elftal kon het uit laag absoluut onverdiend is en geen
tegen V.S.V. 4 niet tot een goed re= juist beeld geeft betreffende het
sultaat brengen. Het technisch m de krachtsverschil van beide elftallen.
Het slechte fluiten van beide
regel goed spelende 4e elftal was dit»
maal uit vorm en leed een grote ne= scheidsrechters was oorzaak, dat o.a.
derlaag tegen het kwieke D.E.M. 3.
iHet 5e elftal handhaafde zijn on»
geslagen record door de thuiswed=
strijd tegen B.S.M. 3 met flink ver»
schil te -winnen. Het 6e elftal boekte
een verdienstelijke gelijk spel m de
uitwedstrijd tegen H.F.C. 8.
Na een spannende strijd deelde het
jun. a elftal de punten met Haarlem
jun. b. Met klein verschil verloor het
jun. b elftal van E.D.O. d.
'Beide Zaterdagmiddagelftallen lie=
ten de eer aan de tegenpartij. Het Ie In het voorjaar van 1790 speelde zich
elftal verzuimde voor de rust zijn in Zandvoort een loongeschil af, dat
meerdeiheid in doelpunten uit te ons interessante gegevens verschaft
drukken tegen P.V.F, en kwam in de over de visserij en de vroegere loon»
tweede helft tempo te kort om ge= verhoudingen aldaar.
Zandvoort heeft nimmer een haven
vaarlijk te worden.
De vier adspirant=elftallen waren bemeten, wel 'n vuurbaken, wel 'n vis»
Zaterdag op bezoek bij H.F.C, en be= afslag op het strand en wel eigen viss
haalden in totaal maar twee winst= sersschuiten. Het aantal daarvan be=
droeg, zoals wij in een vroeger arti»
punten.
kei hebben vermeld, in de bovenver»
Uitslagen Zondag 4 October:
tijd in totaal vijftien. Elk schip
T.Y.B.B.=Zandvoortm. l
2=0 melde
zijn verantwoordelijke stuurman
Zandvoortm. 2=H:llegom 2
1=2 had
en particulieren hadden weer één of
'V.S.V. 4=Zandvoortm. 3
2=0 meer
stuurlieden in dienst. .We heb»
Zandvoortm. 4=D.E.M. 3
0=6 ben al eens kennis gemaakt met boek=
Zandvoortm. 5=B.S.M. 3
7=1 houder Maarten Math en diens drie
H.F.C. S=Zandvoortm. 6
3=3 stuurlieden Willem van der Schinkel,
iZandv.m. jun. a=Haarlem b
2=2 Elias 'Corneliszoon Kraai en Floris
Zandv.m. jun. b=E.D.O. d
1=2 Burger. De bij de onlusten van Maart
Uitslagen Zaterdag 3 October:
1788 naar Den Haag afgevaardigde
Zandvoortm. IsP.V.F.
0*2 stuurlieden Cornelis Moolenaar en
Zandvoortm. 2=V.V.S.V.
0=2 Engel Kooper stonden in dienst van
H.F.C. asZandv.m. adsp. a
3=2 resp. de weduwe Gijsbert van Dui=
H.F.C. d=Zandv.m. adsp. b
1=2 venboode en de boekhouder Jan G.
H.F.C. fsZandv.m. adsp. c
3=1 Zimmerman. Laatstgenoemde was te=
H.F.C. h=Zandv.m. adsp. d
4=3 vens vroedmeester te Zandvoort, zijn
titel was, merkwaardig genoeg, vroed=
vrouw! Enige tijd later werd hij we=
gens plichtsverzuim — hij had zonder
voorkennis van 'belanghebbenden tij=
zijn ..standplaats" verlaten —
telefoonnummers delijk
door het dorpsbestuur van zijn func=
en adressen
tie ontheven. Het heeft heel wat
moeite gekost een geschikte vrouw te
2000 Brandmelding
vinden voor deze verantwoordelijke
2403 Commandant Brandweer
en zeer slecht betaalde post. Maar
3043, 3044 Politie,
is een ander verhaal.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen) dat'Dat
de stuurlieden bij genoemde
3345 Gem. Secretarie
onlusten er door hun georganiseerd
2499 Gem. Geneesheer, Juüanaweg la optreden
in slaagden, hun wil omtrent
2262 Informatiebureau Vreemdelin- de afslag van vis dóór te zetten, be=
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein wijst wel dat zij in het dorp mannen
2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
fijnstrykerü, J. H. G. Wecnink. van betekenis waren.
Pakveldstraat 30 a
Een haven op het droge.
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Dnikkerü, Achterweg l
Aan het einde van deze eeuw was de
2424 Autobedrijven „Rinko"
omvang der vissersschuiten langzas
Oranjestraat en Stationsplein
merhand aanzienlijk toegenomen. Men
2975 Joh. Sütsma's Leesbibliotheek
moet zich natuurlijk van deze vergros
„De Opbouw", Tollensstraat 47. ting geen overdreven voorstelling ma=
2254 Wunhandel Lefferts, Zeestr. 44 ken, want zelfs in later tijd waren de

Kleine Krocht l - Telefoon 2432

twee doelpunten (het eerste en derde)
ten onrechte werden toegekend.
Een minuut na de aanvang moest
de strijd reeds onderbroken, daar
rechtshalf (H. Noorda gewond raakte,
Noorda speelde wel verder, slechts
op halve kracht.
Beide elftallen bleken goed tegen
elkaar opgewassen te zijn. De voor=
hoede van Zandvoort brak enige ke=
ren gevaarlijk door, maar ook nu liet
de afwerking te wensen over.
Oorzaak was dat de bal door het
midden geslagen werd, waar de spil
oudsinternationaal H. de Looper, er
wel raad mee wist. Deze speler sloeg
iedere bal naar de vleugels. De -voor*
hoede was echter_te zwak om ernstig
gevaar op te leveren. Indien Zand=
voort eveneens over de vleugels had
gespeeld dan had men een geheel an=
der spelbeeld gekregen.
Na een twintig minuten spelen kreeg
de rechtsbinnen van Hilversum de
bal, schopte deze enige meters voorn
uit, waarna de middenvoor de bal in
het doel schoot .Op onbegrijpelijke
wijze werd dit doelpunt toegekend.
iZandvoort werd 'hierdoor geenszins
ontmoedigd. Een minuut later was de
stand reeds gelijk door het benutten
van een strafcorner, welke door E.
Schmidt werd ingeslagen (1=1).
In de tweede helft zakte het spel»
peil en kreeg de jvedstrijd een rom=
melig karakter.
Dit kwam niet doordat de spelers
vermoeid raakten, maar wel door het
steeds minder goede fluiten. Dat het
moreel van de spelers hierdoor werd
aangetast is duidelijk.
Hilversum was in deze helft tech*
nisch iets beter, Zandvoort compen=
seerde dit echter met enthousiasme.
Na een kwartier scoorde Hilversum
het tweede doelpunt door een fout
van de verdediging. Korte tijd hierna

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM
Zaterdag 10 Oct. 8 uur
Toneelgroep Theater
De onzichtbare
dame
Zondag 11 Oct. 8 uur
Toneelgroep Theater
De Picnic
Maandag 12 Oct. 8 uur
Rotterdams Toneel
De getemde feeks
Dinsdag 13 Oct. 8 uur
Italiaanse Opera
„Butterfly"
Pr. ƒ 2,- tot ƒ 6,- (a\*
les inbegrepen).
Donderdag 15 Oef. 8 u.
Rotterdams Toneel
Muizen en mensen
Pr.: ƒ l,_ tot ƒ 4,- (all.
inbegr.). Voorverkoop op
speeldag en 2 dag. ervoor
van 10=3 u. Telef. na 12
uur. Coupons geldig.

werd het derde doelpunt gescoord,
nadat de maker van dit doelpunt bui=
tenspel stond en zijn tegenstander af=
hield.
Ook dit doelpunt werd goedges
keurd. Zandvoort werd hierdoor zó
gedeprimeerd dat werkelijk serieuze
aanvallen niet werden opgebouwd.
Een wedstrijd om heel vlug te ~ver*
geten daar Zandvoort een gelijk spel
onthouden werd en Hilversum huis=
waarts keerde met een overwinning
welke echter geen voldoening schenkt.
Het tweede haalde haar eerste punt
binnen door een 0=0 gelijk spel tegen
Strawberries 2.
Zandvoort was gedurende de ge»
hele wedstrijd in de meerderheid,
maar door gebrek aan schotvaardigs
heid bleven doelpunten uit. De keep=
er van Zandvoort heeft niet één bal
behoeven te stoppen of weg te wer=
ken.
Het derde verloor wederom. Nu
met"4=2 van Delftse Studenten 4. De
tegenpartij, uit jonge spelers bestaan»
def speelde ee'n tempo hoger dan de
„oücïfes" van Zandvoort.
(Het vierde verloor met 4=1 van
Saxenburg.
Het eerste dameselftal heeft zich
keurig hersteld na de zware neder»
laag van vorige week. Met 2*2 werd
gelijk gespeeld tegen de A.M.V.J.
Het tweede won na een zeer goede
wedstrijd met 3=1 van Ever Swift 2.
Het programma voor a.s. Zondag
luidt:
Heren:
IJsvogels=Z.H.C. 1.
ZjH.C. 2«Hermes, 14 uur.
H,H.IJ.C 4=Z.H.C. 3
Dames:
Z.H.C. IsBe Fair 2, 13 uur
D,E.M. 2*Z.H.C. 2.
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de,
LIFT.
Wie op Zaterdagmiddag in de buurt
van een garnizoensplaats is, kan over*
al op de kruispunten en langs de -we'
gen liftende soldaatjes aantreffen.
't Zij Luchtmacht of Landmacht op
de laatste dag van de week hebben
ze allemaal dezelfde gedachte: zo vlug
mogelijk naar huis.
Ieder heeft zo zijn eigen stijl van
liften, de een doet het wat links en
verlegen, de ander steekt zijn duim
zo verleidelijk in de lucht en wijst
met zoveel élan in de gewenste richt
ting, dat je wel een driedubbelsover»
gehaalde Nurks zou moeten zijn om
hem te laten staan.
Dat begrip „liften" is eigenlijk al
niet meer een kind van deze tijd. IGe=
boren uit de •verkeersmoeilijkheden
van vlak na 'de oorlog heeft het langs
zamerhand zijn bestaansrecht verlos
ren, al wordt er hier en daar nog wel
druk gebruik van gemaakt.
Dat liften heeft al heel wat pennen
in beroering gebracht, men vond het
achtereenvolgens handig, sportief,
brutaal, klaploperig en gevaarlijk.
Maar voor onze soldaatjes wordt
het over het algemeen nog wel ge*
tolereerd, die zijn zo'n beetje onder
en boven de wet.
iHoewel er toch ook weer heel wat
auto's zijn, die doorrijden terwijl ?e
nog met gemak een of twee passas
giers zouden kunnen herbergen.
Persoonlijk vind ik dat wel jam^
mer en ook een heel klein beetje on=
begrijpelijk.
Maar ja, als je zo hier en daar eens
informeert, word je al gauw gewaar,
dat h.h. soldaten daar zelf debet aan
zijn, door bijv hun sigarettenpeukje
te doven in de bekleding, op een of
andere wijze de wagens te bevuilen
en dan op de koop toe nog een bru*
tale toon aan te slaan.
Maar toch als ik een wagen had..
ik bezit echter alleen maar een oude
brakke fiets en daarop kun je toch
het hele Nederlandse leger niet mee*
nemen, zegt u nou zelf. Met die fiets
dan, reed ik op een mooie Zaterdags
middag op die prachtige weg van
Apeldoorn naar Amersfoort. Soldas
ten in alle kleur en kwaliteit stonden
langs de kant, maar veel massel leken
ze op die dag toch niet te hebben,
een enkeling •was zo gelukkig om een
plaatsje te veroveren.
Een korporaaltje van de L.S.K. liet
zich heel mismoedig in de hei zakken
en toen ik hem vroeg of het niet best
wilde vlotten, gaf hij ten antwoord:
„Nee, het zit er niet in vandaag,
kliere bennenet allemaal,"
Toch, een poosje later werd ik in=
gehaald door een knalrode sportwas
gen en ja hoor, daar zatsie in, mijn
korporaaltje, trots als een aap, naast
de chauffeur. Hij groette me joviaal
met een brede armzwaai, waarin" iets
lag opgesloten van: wie doet me wat!
Blijkbaar waren het tocht niet alles
maal „kliere" op die bewuste Zaters
dagmiddae.
GELSKE DE NES.
KORFBALNIEUWS
Het was een verheugend resultaat dat
het adspirantentwaalftal van de Zand*
voortse 'Korfbalclub j.l. Zaterdagmids
dag een gelijk spel wist te behalen
tegen Nieuw Flora b, namelijk 1=1.
Een goed begin is het halve werk!
Het eerste twaalftal was Zondag
minder gelukkig en leed een 6=3 ne=
derlaag tegen Oosthoek 4. Met rust
bedroeg de achterstand reeds 4=2.

Directeur circuit
leidde conferentie

Van 27 t.m, 30 September 1953 werd
(vermits gemelde visschuiten nu veel in
het Sporthotel bij de Nürburgring
groter dan van ouds gemaakt wer»
den) al te gering was, ja geen ar= de jaarvergadering gehouden van de
Association Internationale de Direc=
beidsloon naar het werk."
de Circuit (A.I.D.C.). De heer
'Zij wilden een loonsverhoging van teurs
J. 'B. Th. Hugenholt'z, Directeur van
50 tot 100 %: neertrek 1V2 gld; het
Circuit van Zandvoort en tevens
optrek 3 gld; tot aan duin 3 gld; tot SecretarissGencraal
van de A.I.D.C.
in het schuitegat 4Va gld. Het dorps» was
voorzitter van de conferentie.
bestuur bracht de voorstellen aan de
Speciaal nieuwe veiligheidsmaatre=
stuurlieden over en dezen gaven toe, gelen
werden besproken.
hetgeen hun vertegenwoordigers, de
De vierde conferentie van Circuits
stuurlieden
Arijaan Corneliszoon
zal in Zandvoort worden
Slagveld en Jan Gerritsz. 'Hollen= Directeurentegen
het eind van Novem*
berg, op 6 April aan Schout en Sche= gehouden
ber 1954.
penen kwamen mededelen.
De Overheid van Zandvoort trad
in deze kwestie dus niet bevelend,
,Georganiseerd overleg'
voorschrijvend, maar bemiddelend op:
zij bracht de partijen van elkanders
en loonsverhoging
standpunt op de hoogte maar VGT*
Monopole
in 1790
meed angstvallig, enig advies te ge=
ven.
, Dinsdag 6 Oct. 8 uur: film „S.O.S.
Kind vermist".
Aan twee voorwaarden hielden de
stuurlieden vast: de voerlieden en Woensdag 7 Oct. 8 uur: idem.
gebrek aan een haven door voerlies hun paarden moesten, wanneer hun Donderdag 8 Oct. 8 uur: idem.
den met paarden het strand opge* assistentie gevraagd werd, deze on=
trokken en als zij vertrokken gebeurs middellijk verlenen, dus altijd klaar
Andere attracties en
den datzelfde in omgekeerde richting. staan, maar wanneer de stuurlieden
nuttigheden
Voor het trekken der schepen be* en hun scheepsvolk deze assistentie
Donderdag
8
Oct. 8 u. in „Ons Huis":
niet
vroegen
en
hun
schip
zélf
om=
stond een bepaald tarief, vastgesteld
Leken Rechtbank o.l.v. de heer A.
bij Keur (verordening) van de Ba]* hoog= of omlaag konden brengen, dan
D. Hildebrand, onder auspiciën In=
juw van Brederode op 28 September was er geen sprake van enige beta=
stituut v. Arbeidersontwikkeling.
1741,: voor een „neertrek" l gld.; ling.
Angstvallig wordt hier dus ge* Zaterdag 10 Oct. 8 uur: Uitvoering
voor een „optrek" IVa gld.; „tot aan
duin" 2 gld. en „tot in het schuites waakt tegen een soort monopolie»
door Accordeon Ver. Zandvoort in
gat" 3 gld. Het schuitegat lag ken= recht der voerlieden.
Monopole.
Toen deze voorwaarden werden
nelijk het verst van het water ver*
wijderd. Het was [een opening in de aanvaard, en de zaak was geregeld,
Stadsschouwburg
duinen langs het strand. ('Het Schuis kon de Schout op 3 Augustus 1790
Haarlem
tegat is de kom die tegenwoordig Jan terecht aan de Ambachtsheer van
Zandvoort schrijven: „'t Zal de weg Donderdag 8 Oct. 8 uur: Rotterdam»
Snijerplein heet).
baanen ter wegneming van veele
se Comedie met „Olleke Bolleke".
twisten, welke in deeze menigmaale Zaterdag 10 Oct. 8 uur: Toneelgroep
Salarisseisen.
voorvielen." Hoe de Baljuw de ver=
Theater met „De onzichtbare da=
De voerlieden namen niet langer andering van het tarief goedkeurde
me".
genoegen met dit vijftig jaar oude ta* interesseert ons verder niet, wel deze Zondag 11 Oct. 8 uur: Toneelgroep
rief en op 7 Maart 1790 verklaarde vraag, die wij niet konden oplossen:
Theater met „De Picnic".
Korstiaan van der Mije, Arij Willems moest tenslotte het publiek de loons* Maandag 12 Oct. 8 uur: Rotterdams
Schilpzand, Willem Arijs Schilpzand verhoging betalen door een prijsver*
Toneel met „De getemde feeks".
en Jan Arijs Schilpzand, erkende hoging van de vis?
'Dinsdag 13 Oct. 8 uur: Italiaanse
voerlieden te Zandvoort, aan Schout
Opera brengt „Butterfly".
TH. G. A. BOS,
en Schepenen dat „het salaris vo_or,
Donderdag 15 Oct. 8 uur: Rotterd.
het trekken der visschuiten alhier
Amsterdam,
Toneel met „Muizen en mensen".
platte en langzame „bommen" nog
kleine schepen.
Wat de toenmalige prijs betreft:
Op 24 November' 1799 werd een in
gebruik zijnd „visschuitje" verkocht
voor 600 gulden contant, met alle toe*
behoren, bestaande in mast, zwaar=
den, giek, kluifhout, rondhout, rollen,
planken, staand en lopend want, an=
kers, kleine kabels, netten, vistuig
enz.
Deze schuiten nu werden als zij op
de kust van Zandvoort landden, bij
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LEKENRECHTBANK
heeft beperkte keuze
Nu het winterseizoen weer is aange»
broken, beginnen de plaatselijke ver:
enigingen hun activiteit weer te ont»
plooien.
In Zandvoort gaat de belangstelling
weer naar hun nieuwe verrichtingen
uit en die belangstelling geldt niet in
de laatste plaats de toneelvereniging
gen.
In uitgeverskringen is men met
deze „herleving" uiteraard op de
hoogte. Dit is dan ook de reden dat
om deze tijd de catalogi verschijnen
met uitgebreide overzichten van de
beschikbare stukken voor amateurs
toneel.
Ofschoon een dergelijke catalogus
met zijn vele tientallen blijspelen,
kluchten, halfsdramatische spelen etc.,
de indruk geeft dat half Nederland
toneelstukken schrijft, is de aard van
deze stukken toch veelal zodanig dat
men zich zeer goed kan voorstellen
dat de toneelverenigingen met de
keuze van een stuk toch altijd wel
enige moeite hebben. De verwikkes
lingen en quasistragische situaties
liggen er veelal «o dik op, dat zelfs
de meest naieve toeschouwer de on'
•waarachtigheid van dergelijke toneels
literatuur moet opvallen.
Zijn er dan geen uitgesproken goes
de stukken? Zeker. Er zijn Griekse
treurspelen
van
wereldberoemde
schrijvers als - Sophocles, comedies
van Aristophanes, Vondel=stukken,
Shakespearesspelen.
iH«t ligt echter voor de hand dat
de eisen die voor het spelen van een
dergelijk stuk aan kas ^en spelers
worden gesteld vaak onoverkomelijk
zijn.
'Het schrijven, zowel als het vinden
van een stuk dat speelbaar is en te:
gelijkertijd een inhoud heeft, blijft
voor het amateurtoneel dan ook een
problematische aangelegenheid.
Toch hopen-wij, dat door de toneels
verenigingen de weg uit de goedkope
luim, waarvan men •zoveel als men
maar wil kan betrekken, zal worden
gevonden. Dit zal, dunkt ons, zeker
niet meevallen, maar het zal de
moeite waard 'blijven om het publiek,
zoveel als mogelijk is, met goed to:
neel te confronteren.
Wij hopen dat dit het komend sei:
zoen vele malen het geval mag-zijn.

Nieuwe bestuursleden
Touring Zandvoort
geïnstalleerd
Het algemeen bestuur van de Stichs
ting „Touring Zandvoort" kwam
Maandagavond in vergadering bijeen.
De nieuwbenoemde leden, de heren
Mr H. M. Porrenga en M. "Weber,
leden van de gemeenteraad, werden
door de voorzitter, Mr H. M. van
Fenema, geïnstalleerd. De Voorzitter
sprak woorden van dank jegens de
afgetreden leden, de heren S. Slag*
veld en G. Tates voor hetgeen zij
voor de stichting hebben gedaan; de
heer Tates maakte sedert November
1949 deel uit van het dagelijks be:
stuur. In de vacaturesTates werd bij
acclamatie tot lid van het dagelijks
bestuur benoemd de heer M. Weber.
De heer Weber aanvaardde deze
benoeming onder het uitspreken van
het vertrouwen, in zijn nieuwe funcs
tie veel te kunnen doen voor een in:
tensieve propaganda voor Zandvoort.
De Begroting van de stichting voor
1954 werd samengesteld. Voor folders
en reclamemateriaal werd uitgetrok»
ken ƒ 2500,— en voor het organises
ren van concerten en andere evenes
menten ƒ 4000,-.
Tot leden van de evenementencoms
missie werden benoemd de heer J. P.
C. Longayroux (voorzitter), N. W.
Bouwes en J. A. B. van Pagée.

Lampekappencursus ZVCC
De lampekappencursus, die onder
auspiciën staat van de «Zandvoortse
Vrouwen Contact Commissie, is j.l.
Dinsdag aangevangen met de eerste
der acht lessen. Het geheel staat weer
onder leiding van mej. (Pierlot.
Evenals vorige jaar bestaat er voor
deze cursus weer veel belangstelling,
circa 20 dames lieten zich inschrijven.
Er heerste op deze eerste les reeds
een vlotte, prettige geest onder de
leerlingen.
BURGERLIJKE STAND
2—8 October 1953
Geboren: Alexander'Rudolf, zoon van
W. Bouland en F. P. tMeij; Jacob
zoon van A. J. Lammers en 'J. Keur
Catharina Gemma Maria, dochter
van G. W. van Gijzel en F. T. M
Schouten.
Getrouwd: J. iH. 'Henkes en J. Deutes
.' 'kom.
Overleden: M. de Woldc, i>ud 72 j.
geh. geweest met A. Brouwer;
A. A. Boxhoorn, oud 72 j., echtg
van (H. .H. Dadema.

iet Instituut voor Arbeidersontwiks
teling organiseerde Donderdagavond
.1. in „Ons 'Huis" een avond voor \&:
den en belangstellenden. De heer A.
D. Hildebrand leidde daar een „Ie*
•cenrcchtbank", bij velen reeds be*
<end van vroegere V.A.R.A. uitzens
dingen.
Hoewel het gehoor niet bijster
groot was, welgeteld 38 personen,
icbben deze aanwezigen een avond
selcefd, zo leerzaam en interessant,
dat ze er zeer zeker geen spijt van
'ehad zullen hebben, naar „Ons
is" gekomen te zijn.
De heer Hildebrand ging als volgt
:e werk: hij koos uit het publiek een
ury van zeven personen. Daarop
werd een geval voorgelezen van'diefs
stal, verduistering ot moord en alle
lijkomstigheden uitgebreid belicht.
Waarop de taak van de jury was,
lier recht te spreken, niet volgens de
wet maar zuiver naar eigen idee en
nzicht.
Later werd dan ook de mening van
iet publiek uit de zaal gevraagd en
o ontstond een levendige discussie,
o levendig zelfs, dat de pers (drie
man sterk), die zich normaliter van
edere inmenging onthoudt, slechts
objectief het gesprokene beluistert,
zich nu niet weerhouden kon en
eveneens onderdook in de problemen
door de heer Hildebrand voorgelegd.
De voorzitter, de heer Sam Hores

man, was zeker de tolk van allen,
toen hij aan het einde der bijeens
komst de heer 'Hildebrand hartelijk
dank zei voor deze bijzondere avond.

Bezichtiging boothuis
Men bericht ons:
Het nieuwe boothuis van de Kon.
Noords en Zuid Holl. Redd. Mij aan
de Thorbeckestraat is Zaterdag a.s.
des n.m. van 5 tot 6 uur voor belangs
stellenden te bezichtigen.

Loop der bevolking
in September
Het bevolkingscijfer van Zandvoort
bedroeg per l Sept. 11.531 (5540 mans
nen, en 5991 vrouwen). Er Vestigden
zich in deze maand 210 personen en
er vonden 22 geboorten plaats. Er
vertrokken 142 personen en er over:
leden 5 personen. Het bevolkingss
cijfer per 30 Sept. bedroeg 11.616.
Een vooruitgang viel dus te bespeus
ren van 85 personen.
WATERGETIJDEN
Oct.
11

12
13
14
15
16
17

BW LW HW LW
5.08 12.—17.23 0.30

5.41
6.18
6.54
7.44
3.49
10.13

12.30
13.—
14.—
14.30
15.30
17.—

17.56
18.31
19.13
20.07
21.23
22.54

Er zijn inmiddels nieuwe termen
aanwezig om te veronderstellen dat
dit vermoeden min of meer juist is,
nu bekend is geworden dat de Engel;
se staatsman het plan zou hebben
naar Moskou te vliegen om de moge;
lijkheden voor 'n vier:mogendheden:
conferentie te onderzoeken. Nog ah
tijd heerst de mening dat een per:
soonlijk contact van de vier staats:
hoofden in staat zou zijn een zekere
politieke ontspanning teweeg te brem
gen. Een ontspanning die echter Eu>
ropa meer ter harte schijnt te gaan
dan de Verenigde Staten.
Tot nu toe is het n.l. opvallend, dat
de reserve van Amerika tegenover
Europese initiatieven om tot een be:

Nieuwe afdeling opgericht

9.30:16.00
10.30sl6.30
11.00=17.00
Il.30sl8.00
12.00:19.30
14.00s21.00

de afd. Zandvoort van de Ned. Chr.
'Beambtenbond.
Deze bijeenkomst stond onder le.\:
ding van de heer P. Brune, voorz.
van de Chr. Best. Bond Zandvoort.
Namens de afd. Haarlem werd het
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De 17e eeuw, in onze geschiedenis de
Gouden Eeuw genaamd, was voor de
noordelijke Nederlandse
gewesten
een schitterende periode. De welvaart
nam van jaar tot jaar toe, vooral in
de grote handelssteden. (Amsterdam
aijv. telde in 1622 honderdduizend \n:
woners. in 1662 bijna twee honderds
duizend). Onze vloten bevoeren alle
wereldzeeën en de Oosts en West
Indische Compagnieën hadden hem:
delsnederzettingen op beide halfrons
den. Over de bloei van kunsten en
wetenschappen spreken wij dan nog
niet eens.
Op elk gebied van het menselijk
leven en streven gonsde het van be:
drijvigheid, van kracht en oorsprons
kelijkheid.
Reeds aan het einde van deze eeuw
echter begon, langzaam aan nog, het
verval, in de 18e eeuw was de bra.n:
dendc energie geblust. Men teerde
liever rustig op verworven rijkdom:
men dan dat men naar nieuwe marks
ten, nieuwe methoden zocht. Deze
futloosheid uitte zich ook in de wijze
van regeren. Het bestuur der hogere
standen ontaardde spoedig in een
zelfzuchtig streven naar goedsbezols
digde functies. De regenten verdeels
den de rijke inkomsten, die aan de
ambten verbonden waren, onder el:
kaar. Ontelbare schandelijke -voor:
beelden zijn daarvan bekend: een
hooggeplaatste Amsterdamse functis
onaris liet aan zijn pasgeboren doch:
ter de goedsbetaalde post van sto:
venzetster in de Nieuwe Kerk geven;
een ander die van straatveegster op
de Dam, functies die speciaal ge:
schapen waren om de „Heren" de ge:
legenheid te. geven, de rijke stroom
der openbare geldmiddelen af te
tappen.
Voor bescherming der handelsbes
langen hadden zij geen aandacht
meer, bijgevolg werden de Hollandse
schepen overal teruggedrongen, voor:
al door de Engelsen.
Grote luxe in de kringen der rijke
kooplieden en regenten stond in fel
contrast tegenover bittere armoede:
omstreeks 1770 werden er te Amsters
dam meer dan veertigduizend luxes
paarden gehouden en tegelijk was
daar bijna een vierde deel der bevols
king armlastig. Een dergelijke poli:
tiek was mogelijk omdat de burgerij
niet de minste invloed had op de re:
gering (laat staan de arbeiders).
Verstoken van elke mogelijkheid
om aan de wantoestanden een einde
te maken had de burgerij alle hoop
gevestigd op Stadhouder Willem IV
van Oranje (circa 1750). Deze zvfak:
ke figuur liet echter, evenals zijn zoon
Willem V, alles bij het oude. Zo ver:
speelden zij het vertrouwen, vooral
der ontwikkelde burgers onder wie
de Patriotten vele aanhangers telden.
Dezen waren voorstanders van invloed
der burgerij op de regering. Door de
aarzelende houding van de Stadhous
der zijn de Patriotten als vanzelf te*
genstanders geworden van het Stads
houderschap en van de Oranjes. Een
felle partijstrijd ontbrandde, die op

spreking te komen, nog altijd belem*
merend heeft gewerkt. Men vraagt
zich af of deze houding van de KS.
uiteindelijk niet terug te leiden is op
het gevoel minder kwetsbaar te zijn
dan het Europese Westen bij een
eventueel conflict. Hoewel het tussen
Europa en de V.S. op dit punt' nog
nauwelijks tot wederzijdse >.ritiek is
gekomen, lijkt de tijd toch niet meer
ver dat de Europese landen genood:
zaakt zullen zijn de starre houding
van de V.S. in hel daglicht te plaats
sen.
Het is duidelijk dat Amerika's po:
litiek, waarvan b.v. het verbond met
Spanje — dollars voor militaire ba:
ses — een recent staaltje is, uitein:
delijk geen positieve resultaten kan
opleveren.
Het lijkt dan ook zaak dat de Eu:
ropese landen hun vredeswil samen:
voegen en gezamenlijk blijven aan:
dringen op zo open mogelijke bespre:
kingen, in het kader waarvan een
vier:mogendheden:conferentie inden
daad de belangrijkste kan zijn.

Strand Woensdagavond j.l. heeft de oprich* woord gevoerd door de heer van
berijdbaar tingsvergadering plaatsgevonden van Rijsdam. Namens het Hoofdbestuur
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Reeds enige tijd gelet
den is als vermoeden
uitgesproken, dat
Winston Churchill
een samenkomst van
„de grote vier" als
sluitstuk van zijn politieke carrière
zou beschouwen.

burgeroorlog dreigde uit te lopen.
Slechts het binnenrukken van vreem»
de troepen, dopr de Koning van 'Pruis
sen aan zijn Prinselijke zwager te hulp
gezonden, kon diens positie in 1787
beveiligen. De Patriotten -weken bii
duizenden naar Antwerpen, Brussel
of Frankrijk uit. Daar wachtten zij op
hun zegevierende terugkeer.

penen op straffe van 3 gulden boete
(veel geld in die dagen), met een
brandende pijp op de „Stukke Werff"
te komen.
Reeds eerder hekelden wij de ake*
lige zuinigheid die men tegenover al:
gemene belangen aan de dag legde.
Zo stond „Den iHaag" eind Novem:
ber van dat jaar genadig toe, om in
het wachthuis te Zandvoort een
Door vreemde troepen gehand-, kachel te plaatsen en.. . .„wat vuur".
haafd, door vreemde troepen
Het mocht dus vooral niet te veel
verjaagd
kosten. Wanneer de landsregering zó
mogen wij de dorpsbestus
Ondertussen brak in Frankrijk in voorgaat,
het bovengeschetste gebrek aan
1789 de 'Grote Revolutie uit. De re: ren
offervaardigheid niet al te zwaar aan:
volutionnaire regering verklaarde aan rekenen.
begrijpt de lezer thans
de Vorsten der omringende landen beter hoeWél
kwam dat de 'Fransen,
de oorlog, in 1793 aan Stadhouder toen zij in het
Januari -1795 terugkwamen
Willem V. In Januari 1795 rukten de (in 1794 hadden
zij zich om buitens
Franse troepen, waaronder zich vele landsspolitieke redenen
Brabant
Patriotten bevonden, onze streken teruggetrokken)), rustig uit
de Neders
•landen konden binnenmarcheren: in
de leidende kringen was de mentalis
teit volkomen rot en de burgerij be:
Zandvoort
schouwde de Fransen niet als vijans
en de
den maar als bevrijders. In de dor:
pen, en wij spreken hier dan vooral
„Bataafsche Vrijheid"
over IZandvoort, was er echter geen
sprake van het spontaan oprichten
van Vrijheidsbomen, hier werd aller:
minst gedanst. Zoals er in de vooraf:
binnen, de Stadhouder week naar TLn: gaande jaren geen relletjes waren ge:
geland uit. In de steden werden de weest tussen Patriotten en Prinsge*
Fransen als bevrijders begroet, men zinden (die bijv in Rotterdam en el:
hield feestelijke optochten en danste ders verscheidenen doden eisten),
om de vrijheidsboom. Overal werden omdat er onder deze eenvoudige vis?
de regenten door nieuwe bestuurders sers geen Patriotten -waren, zo \ver:
vervangen. De plattelandsbevolking den thans de Fransen door hen niet
en de lagere volksklassen waren en als bevrijders bejubeld. Deze onver:
bleven echter Oranjegezind. De schillige houding prikkelde de itïaar:
nieuw gestichte „Bataafse Republiek" lemse Patriotten.
was een affaire der burgers, niet der „Sommige inwoonders, zoo te tïaar:
boeren en arbeiders.
lem als in den Aerdenhout omstreeks
het Klaphek" dreigden, zoals Schout
en Schepenen van Zandvoort op 3
Reacties in Zandvoort.
iFebruari
vol zorg aan hun Ambachtss
Toen in Februari 1793 de 'Fransen heer schreven,
naar Zandvoort te ko:
aan de Stadhouder de oorlog ver: men en daar met
geweld de Zand'
klaarden moest nog in allerijl de kusts voorters te dwingen,
een vrijheidss
verdediging worden georganiseerd. lintje te dragen en een vrijheidsboom
Van hogerhand werd geen enkele te planten. Daarom kondigden Schout
maatregel vóórgeschreven, alles werd en Schepenen op 8 Februari van het
aan het initiatief der zeedorpen over: Rechthuis (Stadhuis) af „ter behous
gelaten. Scheveningen, Katwijk en
van de algemeene rust, als mee:
Noordwijk spraken af, enkele ruiters ding
de weegens de gunstige verandering
langs de kust te laten patrouilleren. der
van ons Vaderland" 1), dat
Óók Zandvoort liet dat doen.... één alle zaake
burgers verzocht werden 'n „Drie
hele nacht, 21 Februari. Voor een ka: Couleuren
Lintje" te dragen en alle
non en munitie verklaarde het dorpsn Oranjesinsignes
weg te laten; 2) dat
bestuur geen geld te hebben. Wijk de volgende morgen
om 10 uur de
a. 'Zee, de dichtstbijzijnde kustplaats Vrijheidsboom zou worden
geplant.
(IJmuiden bestond nog niet) weigers
de zelfs geheel en al, uit angst dat
Dwang om feest te vieren.
de kosten niet door de Regering zou:
Het Vrijheidsstreven had de Patris
den worden vergoed. Een prestige*
kwestie tussen de 'Baljuw van Noords otten dus zo ver gebracht, dat hun
wijk en Schout en Schepenen van tegenstanders gedwongen werden, de
Zandvoort vergiftigde de atmosfeer Vrijheid te vieren. Een merkwaars
nog meer.
dige vrijheid! Dat het dorpsbestuur
Een 'jaar lang werd er practisch voor die dreiging van buiten zwichtte
niets gedaan: pas in Februari 1794 is te begrijpen. De Schout kende echf
lezen wij van een officiële order van ter zijn mensen goed. want hij liet er
de Regering aan Zandvoort om wach* bij zeggen, dat „een ieder zog zoude
ten op te stellen langs het strand, te wagte hebbe, eenige de minste bal:
ook wordt er enige artillerie geplaatst daadigheede te pleege, zoo bij het
waarvoor de Zandvoorters blijkbaar zette ,als aan de' boom zelve."
Wij herinneren ons uit de bezet*
niet veel eerbied hadden, \vant op
4 iMei 1794 verbieden Schout en Sches tingstijd hoe het moreel der bevols

door de heer A. J. van Verseveld.
Een I5:tal leden traden toe. Als
voorlopig bestuur werd gekozen de
heer J. H. Steetskamp, Emmaw.eg 5,
voorzitter; de heer A. Paap, Nassau»
plein 5, secretaris; G. Oskam, \Ves«
terparkstraat 3, penningmeester.

king hoog werd gehouden door het
verspreiden van hoopgevende geruch»
ten, ook al bleken die later onjuist
te zijn. Het doorgeven van goed
nieuws heeft de bezetter soms meer
kwaad gedaan dan een bomaanslag.
Des te beter voelen wij de sfeer aan,
die in deze voorjaarsmaanden van
1795 te Zandvoort heerste. Reeds op
6 Maart constateren Schout en Sches
penen, dat „sommige inwoonders" de
laagheid bezitten, omme de alhier
leggende troepen ten uitterste te dis:
plaisiere", door te zeggen: „binnen
drie daagen zullen U de Pruise van
hier jaage", of „de stad Utrecht is
reeds ingesloote, ja de Russche heb:
ben met een vloot Texel mgenoos
men, en andere •aanstootelijkheden".
In overleg met de 'Commandant der te
Zandvoort liggende troepen gelast hij
een ieder, zich te onthouden van het
verspreiden van dergelijke geruchten.
Het gevaar dreigde anders dat er te
Zandvoort méér troepen gelegerd
zouden worden. De goede Schout, J.
Koning, moest zich, in het belang van
?ijn dorp, in alle mogelijke bochten
wringen om die ramp af te wenden
Een functionaris in bezettingstijd is
niet te benijden. 'Hoezeer hij zich
moest wringen blijkt wel uit de brief
die hij, met de Schepenen, op 8 Maart
richtte aan de Garnizoenscomman»
dant van Haarlem, Kolonel Chassé.
Hij verzoekt daarin om verminders
ring van het aantal te Zandvoort ge:
legerde soldaten, daar de Zandvoor:
ters door de onveiligheid op zee bij:
na geen bestaansmiddelen meer heb:
ben en dus niet in staat zijn, voor de
troepen te zorgen. Deze brief begint
echter met de verzekering, „dat de
mgezeetene van Zandvoort zeer ver:
noegt (vergenoegd) zijn over de trow
pes, alhier gecantonneerd". Wat moet
het de eerlijke zeelieden moeite S,e:
kost hebben, zich om wille hunner
dorpsgenoten zo te vernederen. Zo'n
brief droeg dan nog het (verplichte)
hoofd: „Het Eerste Jaar der 'Bataafs
sche Vrijheid".
Sabotage.
De ware gedachte der Zandvoor»
ters over deze „Vrijheid" komt tot.
uitdrukking, zij het dan "erborgen
onder officiële woorden van veronts
waardiging, in de buitengewone ver:
gadering van Schout Hendrik Horst*
man Jzoon en 'Schepenen op 21 Mei
1798, waarin de Schout kennis geeft,
„dat in de voorledene nagt de Vrij:
heidsboom op eene violente (geweld*
dadige) wijze is geschonden, het
schild en de krans, waarmede dezelve
vercierd was, er afgerukt en de koker
beschadigd, dat het schild gevonden,
is voor de deur van Jan de Koning,
en de krans hangende door de ring
van de deur van Engel Groen. „Er
werd een premie van 25 gulden uitges
loofd voor het aanwijzen van de da=
der. Het is mogelijk, dat het nieuwe
dorpsbestuur achter de „Nieuwe OT:
de" stond, >de inwoners zélf zeker
niet, én vanwege de traditionele
Oranjesgezindheid der vissersbevol»
king, én omdat de nieuwe toestand
hen tot grote armoede bracht.
Over dit laatste de volgende keer
meer.
TH. G. A. BOS
Amsterdam.

GEDENKSTEEN
voor het Bejaarden-tehuis
Hedenmorgen werd door Zandvoorts
burgemeester Mr iH. M. van Fenema
een zwartmarmeren gedenksteen ge*
plaatst in het Tehuis voor Bejaarden
gelegen aan de Zandvoortselaan, ge*
bouwd onder leiding der N. C. .H. B.
{Nederlandse Centrale Huisvesting
Bejaarden).
Het gehele complex bestaat uit een
groot tehuis voor bejaarden dat
ruimte biedt aan 312 personen (272
verpleegden en 40 verzorgers) bene*
vens 48 kleine woningen, in 6 groe
pen van 8 stuks.
De verwachting is dat men 75 werk*
weken nodig zal hebben voor de vol*
tooiing.. Eventueel vorstverlet in
aanmerking genomen, hoopt men met
het geheel in het voorjaar van 1955
gereed te komen. De afzonderlijke
woningen echter, zullen al in het
laatst van 1954 betrokken kunnen
worden.
Het geheel wordt gebouwd door
IJselstein's Bouwbedrijf te Gouda
onder leiding van het Architectenbu*
reau van Tyen en Maaskamp te Rot*
terdam.
Aanwezig waren de hoofduitvoer.
der de heer 'Groeneveld en de uit*
voerder de heer J. v.d. Hoeven.
Voorts merkten we op Ir van Tyen,
de heer Maret, de hoofdopzichters
Kikkert en de Joode.
Verder was het gehele Stichting*
Bestuur aanwezig: Prof. H. J. Tunt*
Ier, voorzitter, Mr G. van Holl, pen*
ningmeester, de heren Rondeel en
Schreurs als secretarissen.
Tevens zagen we enige prominente
figuren uit de wederopbouwwereld
van Rijk en Gemeente, alsmede de
öemeente*secretaris de heer W. 'B. M.
Bosman en "Wethouder A. Kerkman.
Professor Tuntler voerde als eerste
het woord en memoreerde het feit,
dat men op l April 1950 met de be*
sprekingen was begonnen. En nu op
deze dag ziet men het resultaat van
dat streven. Daarom wilde Prof.
Tuntler deze dag een dag van vreug*
de noemen. Echter tevens een dag
van ernstig beraden op de toekomst.
Immers het is niet in de eerste
plaats de bedoeling een „bergplaats"
te bouwen waar men bejaarden in
kan opbergendj&ulke „bergplaatsen"
zijn er in rS^ëd&Iand genoeg te vin*
•den. Hier zafïScfeïorgarnsatie die dit
bedrijf gaat exploiteren een grote
taak hebben n.I. om voor de Ouden
van 'Dagen een tehuis te stichten dat
in de ware zin een „thuis" is.
Prof. Tunlter zeide zeer dankbaar
te zijn voor de hulp die de Stichting

steeds van het Zandvoortse Gemeen*
tebestuur mocht ontvangen.
Tevens sprak hij enige woorden tot
het personeel van de bouwonderne*
ming en wenste de. aannemer een
prettige samenwerking zowel met de
Stichting als met zijn werknemers.
'Daarna was het^ woord aan de bur*
gcmeester van Zandvoort Mr H. M.
van Fenema'. De burgemeester her*
innerde aan de zinvolle symboliek die
aan het leggen van deze gedenksteen
ten grondslag ligt. Deze steenlegging
betekent het begin van een vreugde*
volle etappe.'
Het allereerste begin van een groot
object is de idee en als de geestelijke
vader van deze idee noemde de bur*
gemeester de heer E, J. Rondeel uit
Groningen.
Enige maanden geleden had men

Lekespel van Nijhoff

in studie genomen
'Een groep Zandvoortse jongeren zal
in 'December het Kerstspel „De ster
van Betlehem" van de onlangs over*
leden dichter Martinus Nijhoff op*
voeren.
„'De ster van 'Betlehem", dat al eens
eerder in Zandvoort werd gespeeld,
is een van de fraaie lekespelen die
deze dichter in de laatste jaren van
zijn leven heeft geschreven.
Als regisseur treedt dokter J. v. d.
Meer op.
Het ligt in de bedoeling om dit spel
ook in de Hervormde Kerk op te
voeren, waar het ongetwijfeld zeer
goed tot zijn recht zal komen.

SPREEKUUR BURGEMEESTER
Oe Burgemeester van Zandvoort zal
op Woensdag 14 October a.s. geen
spreekuur houden.

(Adv.)

Ook
Spierpijn
"i rheumatische pijnen
wrijft U weg met

komen in Bentveld aan de orde
Ook de Arbeiders Gemeenschap der
Woodbrookers heeft haar program*
ma voor komende herfst en -winter
bekend gemaakt. _Het bestuur heeft
dit vooraf laten gaan door de vol*
gende opmerkingen:
„De veelheid van gebeurtenissen in
onze tijd, heeft wel eens als gevolg
dat de mens het moe wordt zich in
de stroom van wat'gebeurt te bezin*
nen op de koers die hij te varen heeft,
laat staan dat hij tracht zo mogelijk
mede vorm te geven aan het geeste*
lijk en maatschappelijk leven van
onze dagen.
Maar wie bezwijkt aan deze moe*
heid is niet alleen aan de kant gaan
staan, maar dreigt ook meegesleurd
te worden in een richting die hij niet
wenst.
Vanuit het weten, dat het noodza*
kelijk is, als bewust en verantwoor*
delijk mens in deze wereld z'n plaats
in te nemen en z'ri opdracht vervul*
len, organiseert de A.G. der [Wood*
brookers deze herfst en winter weer
een aantal cursussen waarin men in
open en eerlijk gesprek zich kan be*
zinnen, op dat wat in onze wereld te
denken en te doen is.
Mogen velen de^weg naar Bentveld
vinden, zowel oude bekenden als an*
deren, die ons werk niet kennen,
maar belangstelling Jiebben voor de
te geven cursussen.""

J>ames! Vooral nu

Klaverjas-koppelwedstrijd

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort.

Belangwekkende vraagstukken

De cursussen die,te 'Bentveld "wor*
den georganiseerd zijn ,de volgende: Stroopwafelactie voor de
24—25 Oef.
if .,
kinderbescherming
„Het bedrijf als gemeenschap":
• (iWeekendscursus ' voor
mensen
Ook dit jaar zal op Zaterdag 17 Oct.' werkzaam'in het bedrijfsleven: ar*
in onze gemeente weer een stroop*
beiders, bazen, ." beambten, chefs,
wafelactie worden gehouden, waarvan
directeuren, enz^).
de opbrengst ten goede komt aan het
1. „"Wat bedoejeh we met gemeen*
werk der kinderbescherming. Zes in*
schap?" — Dr A. van (Biemen.
stellingen met in totaal 2500 pupillen,
2. „Kan ,een bedrijf een gemeen*
n.I. de Heldring*Stichtingen, Hoender*
schap worden?" — Dr D. Hor*
loo, 'Martha=Stichting. Ned. Mettray,
ringa. - ^
Weesinrichting Neerbos en Valken*
3. „Zijn wij er rijp voor?" — alge*
heide profiteren van deze actie.
meen gesprek.
'Dit moet wel ccn aansporing zijn, 31 Oct.—l Nov.
een of meer pakjes heerlijke ve:-se
„Onderwijs en samenleving"
stroopwafele_n te kopen, die door da*
(voor onderwijskrachten bij het
mes aan huis worden aangeboden.
openbaar zowel'-als het bijzonder
Het is een aantrekkelijke manier
onderwijs).
om steun te verlenen aan het werk
1. „Hebben wij een opvoedings*
voor het misdeelde, kind.
ideaal?" - Dr Ph J. Idenburg.
2. „Plaats en taak van de onder*
wijzer(es) in de maatschappij".
Opbrengst collecte
- Drfi.C. J. 'Lievegoed.
Dierenb escherming
3. „Wat moet er nu gebeuren?" —
C. 'Kleywegt.
De Zaterdag 3 October gehouden
Leiding: Dr A. van Biemen,
collecte ten bate van de -Dierenbe*
Mej. Ds W. H. Buijs.
scherming heeft in Zandvoort een
bedrag van ƒ 518,95 opgeleverd, waar 7—8 Nov.
Weekend voor artsen en predikan*
voor de afd. Zandvoort van de Ncd.
ten. Thema: „De angst".
Ver. tot bescherming van Dieren
1. „'De rol van de angst in het per*
haar erkentelijkheid betuigt.
soonlijke en ^sociale leven".
2. „Psychosomatische aspecten van
Reeds eerder
de angst".
3. „Kan „oerangst" ' overwonnen
pe toneelvereniging „Phoenix" was
worden?"
'zo vriendelijk er ons op attent te ma*
'Leiding: Or A. van Biemen.
ken dat Georgette iHagedoorn en
Pierre Verdonck 15 Oct. niet — zo*
als wij meenden — voor de Ie keer
(Adv.)
in Zandvoort optreden. In '47, werd
voor „Phoenix" n.I. een avond in Pa*
viljoen Kiefer gegeven.
Hamea-Gelei voor Uw handen

t.b.v. trainingsfonds
Ten bate van het trainingsfonds van
Zandvoortmeeuwen wordt Zaterdag
17 October in 'Zomerlust een grote
klaver j as*koppehvedstrijd gehouden.
De hoofdprijs bestaat uit 2 zit*
plaatsen en 2 reisbiljetten voor de
voetbalwedstrijd NederIand*België op
25 October a.s.

in iDên Haag ook de afsluiting be*
leefd van zo'n etappe, n.I. toen ' het
aannemerscontract getekend werd.
Nu zien we, aldus spreker, reikhals
zend uit naar de laatste etappe,r-n.l,
die van de vlag op de kap.
De burgemeester beëindigde zijn re*
de met de wens uit te spreken, dat
de Ouden van Dagen hier een har*
monisch en gelukkig leven mogen lei*
den.
Hierna ging hij over tot het aan*
brengen van de steen.
Jammer, dat zijn rede voortdurend
gestoord werd door de aanwezigheid
van een straaljager die rnet brullende
motoren over het terrein vloog.
Hierdoor ging veel van het gespro*
kene verloren.
G.H.

Mensen en Zaken
Politiek asyl
Twee Nederlandse militairen, nauwe*
lijks droog achter de oren, hebben de
wijk genomen naar Oost*Duitsland
„politiek asyl" gevraagd aan de com*
munisten.
Zij hebben dit waarschijnlijk ge*
daan om een symbolisch tegenwicht
te vormen tegen de massa vluchtelin*
gen, die van Oost*Duitsland naar het
Westen is gekomen. In zoverre is
hun daad verklaarbaar, al zet de hè*
Ie operatie natuurlijk geen zoden aan
de dijk.
Maar zij hebben zelf nog een soort
verklaring afgelegd en gezegd dat zi]
het niet eens zijn „mei hetgeen in
Nederland gebeurt". En dat is een
opzienbarende uitspraak. " Men kan
zich voorstellen dat iemand bezwaar
maakt tegen bepaalde feiten: Een te
hoge belastingaanslag, een te laag sa*
laris of een afschuwelijke behande*
ling. Van een crepeergeval bij het
Huisvestingsbureau.
Als je_ echter losjesweg zegt: Ik
ben 't niet eens met hetgeen in Ne*
derland gebeurt, kan je even goed
bedoelen te protesteren tegen de
zonsopgang in Nederland of de paar*
denmarkt in Purmerend. En dan kan
je ook inderdaad beter een gat in het
ijzeren gordijn opzoeken, waar door*
heen lieden eens bij afwisseling met
een omgekeerde reisroute ontsnap*
pen.
De beide knaapjes hebben echter
ook nog de „Amerikaanse levenswij*
ze" veroordeelt, die een slechte in*
vloed heeft op de Nederlandse jeugd.
Zij zullen zich wellicht geërgerd heb*
ben aan de Amerikaanse overhem*
den on het malen van kauwgummi.
Twee hebbelijkheden, die de Neder*
landse jeugd nogal enthousiast heeft
aangenomen.
En dan kan 't gebeuren dat je hè*
laas je land vaarwel moet zeggen om
elders een levenswijze te gaan bestu*
deren, die meer in overeenstemming
is met je idealen ten opzichte van de
jeugd. De invloed, die uitgaat van de
Oost*Duitse (c.q. Russische) levens*
wijze zal de jeugd wel beter beko*
men. 'En als 't ze niet beter bekomt,
is de invloed tóch goed. Inmiddels
zijn er nog geen berichten binnenge*
komen hoe de ontvangst van de jon*
gelui is geweest.
't Mag sterk betwijfeld worden of
die erg hartelijk was. In de meeste
gevallen zijn die lui van achter het
ijzeren gordijn niet zo bedreven in
de kunst van 't een ander eens naar
de zin te maken. Zij hebben zich al
lang verzoend met de aanblik van
vertrekkenden, maar komenden zul*
len ze misschien evenzeer wantrou*
wen als wij een hond met een muil*
korf.
Tja, de jongens moeten nou maar
een eind'je verderop aan de kost zien
te komen. Of denken ze politieke Ie*
zingen te kunnen houden in Oost*
'Duitsland?..-..
. _ , . .,,..
•'t-Is. verleidelijk, wantf, ze zijno in
zeker opzicht propagandamateriaal..
Als de kereltjes maar wat ouder
waren....
(MOMUS.
(Adv.)
Huidgenezing
Huidzuiverheid

Op desze prentbriefkaart wordt een
Helper van het Rode Kruis Korps
14—15 Nov.
als een kikker, die een
„Christelijke momenten in de mo= voorgesteld
muis redt. De Helpsters en Helpers
derne litteratuur".
van hef Korps in de bekende bruine
1. „iHet eschatologische motief — uniformen
hebben niet in de eerste
zonde en hel".
plaats muizen gered, maar zij vin:
2. „Utopie en koninkrijk Gods".
het zelf wel grappig nu eens met
3. Het genademotief - Dr J. G. den
een kikvors vergeleken te worden.
Bomhoff.
Frans Mettes tekende vijf alleraan
'Leiding: Mej. 'Ds "W. H. Buijs.
digste prentbrief kaarten, die enige
21—22 Nov. „De welvaartsstaat"
taken van het Rode Kruis weergeven.
(een gesprek over het voor en te* In tegenstelling met de postzegels
gen ervan).
zijn deze kaarten niet verkrijgbaar bij
Inleidingen: Prof. Dr W. 'Banning, de postkantoren; maar als ze U niet
Zondag en M. Ruppert, Zaterdag* aangeboden worden, dan zult U vast
avond.
wel de weg naar een verkoopplaats
Leiding. Dr A. van 'Biemen.
in Uw omgeving *weten te vinden.
23—28 Nov. Week voor huisvrouwen.
Thema"s voor deze week zijn:
„'Het vieren van onze feesten";
„Het spel van onze kinderen" —
Mevr. C. Leijns*de Boer;
„Het boek in ons gezin";
„Ons gezin en de buitenwereld" —
Mej. Ds W. H. Buijs.
Bijzondere tentoonstelling in het
Leiding en spreeksters: Mej. Ds W.
Haagse Pqstmuseum
H. Buijs, Mevr. C. Leijns*de Boer,
e.a.
Zoals sommigenp'cisfzegelverzamelaars
(Om 't ieder mogelijk te maken de* zich hebben toegelegd op het bijeen
ze week bij te wonen, kunnen, zo brengen van zegels uit bepaalde lan*
nodig, kinderen meegebracht wor* den, zo hebben t anderen meer in het
den. 'Voor leiding wordt gezorgd.) bijzonder ' aandacht
voor bepaalde
28—29 Nov. „De ambtenaar in de onderwerpen —- zij verzamelen bij*
maatschappij", (een cursus in de voorbeeld zoveel mogelijk regels, die
eerste plaats voor ambtenaren).
betrekking hebbén op de luchtvaart,
1. „De functie van het ambtelijk op uitvindingen, op kunstenaars of
apparaat in de hedendaagse maat* op de geneeskunde. In Baarn woont
schappij". Mevr. Dr 'H. Verwey* een bekende verzamelaarster, Mevr.
'•xJonker,.
M. J. Baronesse_,san 'Heerdt*Kolff, die
2. „(Hoe .ziet de burger de'ambte* één der eersten was, die als onderdeel
naar?", Mevr. E. J. Wilzen*Bruins. van een belangrijke collectie een ver*
3. „Omgang met mensen" = Dr A. zameling aanlegde van -,Rode*Kruis*
van Biemen.
postzegels. Zij heeft jarenlang dik*
Leiding: Dr A. van Biemen. Mej. wijls grote moeite: moeten doen om
'Ds W. H. Buijs.
deze zegels, uit*vele landen bijeen te
krijgen. Het gevolg is echter, dat haar
12—73 Dec. „Wij in het leven".
1. „In hoeverre is ons leven lot?" collectie als één van de mooiste en
2. „In hoeverre is ons leven daad?" uitgebreidste particuliere verzame*
3. „In hoeverre is ons leven ge* lingen op dit gebied geldt.
In dozen en tuben
Ter gelegenheid van de uitgifte va,n
schenk?"
Huidgezondheid
.De drie thema's worden door Prof. de tweede serie" Rode*Kruispostzegels
in 'Nederland wordt in het Postmu*
Dr W. Banning ingeleid.
seum in Den, Haag de collectie van Een schildersschooltje
Leiding: Mej. Ds 'W. H. Buijs.
Mevrouw van Heerdt tentoongesteld. op zolder
Kerstbijeenkomst.
er hele mooie en interes*
Van 24—28 December staat ons Men vindt
zegels onder. De zeldzaamste De Zandvoortse kunstschilder, Ton
huis open voor allen, die, om welke santé
van de tentoonstelling zijn de de Boer, heeft het initiatief genomen
reden ook, Kerstfeest niet in eigen zegels
serie 1918 van België, de twee series een schildersschooltje voor kinderen
kring vieren.
Noord=fiorneo • van 1918 en 1919 te openen.
Naast het bespreken van enkele van
We hadden dezer dagen het genoe*
en de serie van Siam uit 1918. De
thema's wordt grote aandacht ge* kostbaarste
Rode Kruiszegel, die vol* gen eens een kijkje te kunnen nemen
geven aan het met elkaar vieren gens de catalogus
Yvert bestaat, is op het atelier van de heer de 'Boer,
van het feest met zang, declamatie,
van Frans Marokko, uitgegeven dat hij op •de zolderverdieping van
enz. Op het programma staat ook die
in de jaren 1914=1915; de frankeer* zijn woning aan de Dr Gerkestraat
een muziekvoordracht en een boek» waarde»
was 10 centimes met 5 een* heeft ingericht.
bespreking.
Daar waren een vijftiental kinderen
toeslag. Dit zegel komt alleen
Leidend thema voor deze bijeen* times
met kopstaande opdruk voor. Het is in alle leeftijden met verbeten ijver
komst: ,,'Gods boodschap in deze niet
op de tentoonstelling aanwezig. aan het werk. Er werden de meest
wereld" „Woord van God" * Dr A. De expositie
bevat ruim honderd uiteenlopende onderwerpen op het
van 'Biemen. Kerstpreek * „Het albumbladen, die
in 18 lijsten en 6 papier gebracht, vaak in fantastische
woord is vlees geworden", Mej. Ds vitrines getoond worden.
kleuren.
W. H. Buijs.
De heer de Boer, geassisteerd door
Rode Kruis doet
,,'Gods woord als opdracht" * Ds J. tot(Het24 Nederlandse
October een beroep op een zijn echtgenote, laat hen volkomen
J. Buskes Jr.
ieder om zijn post met de speciale de vrije hand, zodat ze zich in deze
Leiding: Mej. Ds W. 'H. Buijs.
zegels te beplakken, die de P.T.T. ten uren geheel kunnen uitleven.
9—10 Jan. 1954. „De geestelijke ach* bate van het Rode Kruis uitgeeft.
Natuurlijk staat hij hen met' kleine
tergrond van de moderne kunst".
Ook worden prentbriefkaarten en ge* technische wenken terzijde, maar die
Weekend voor kunstenaars en an* wone briefkaarten verkocht, die op zijn toch van ondergeschikt belang.
dere belangstellenden. Nadere ge* een vooral voor kinderen aantrekke* Hij oefent niet de minste pressie uit
gevens volgen t.z.t.
lijke wijze het werk van het Rode op de te kiezen onderwerpen of de
manier van uitbeelden.
Kruis voorstellen.
In de moderne psychologie wordt
zeer veel waarde gehecht aan een
dergelijke wijze van experimenteren,
men poogt op die manier het onder*
bewustzijn van het kind te doorgron*
den en zodoende iets wijzer te wor*
den, betreffende de moeilijkheden
waarmee practisch ieder kind, vaak
onbewust heeft te kampen.
Er is sprake van dat de heer de
'Boer mettertijd voor zijn lessen een
zaaltje zal moeten huren, maar wij
hopen dat dit voorkomen kan wor*
den, daar de intieme sfeer van zijn
atelier veel zal bijdragen om de kin*
deren rustig en met volledige over*
gave te laten werken.

Postzegels voor
het Rode Kruis

PUROL

Do avontuurlijko rots

'G,H.

Herfstrit

107. „Wat een mooie uil", mompelde Peter. „Die
moet ik vangen". Hij' liet de wagen stilhouden en
sloop op uileman af. -Maar die zat al lang op een
hogere tak en eindelijk, toen Peter het hem daar ook
lastig maakte, vloog hij weg,

108. Brommend gaf 'Peter zijn paard een klap en
ging de wagen weer verder, terwijl onderin de bak,
die tussen de vier wielen hing, Raratsus en Manuel
'het zich makkelijk maakten tussen de stapels rom*
mei en de vele korsten oud brood.

De Motorclub „Zandvoort" organi*
seert op Zondag 11 October een
grote herfstrit. De rit gaat groten*
deels „boven" het Noordzee*kanaal
en daarom is de start aan de noord*
zijde van Pont Buitenhuis. De start
is om 11 uur. Voor degeen welke de
algeheel beste prestatie levert staat
de jirote Herfstwisselbeker voor uit»
reiking >gereed. (Prijsuitreiking in de
„Vijverhut'' en als extra tractatie
erwtensoep!
De traditionele Stippenrit volgt op
l November a.s.

ZONDAGSDIENST
-WIJKZUSTBR:
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer*
straat 7, telefoon 2720.
De Zondagsdienst der doktoren wordt
in verband met militaire dienst nog
niet hervat.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 11 October
10 uur; Ds Joh. 'Bronsgeest, pred.
te iH'lem. Medewerking Kerkkoor.
7 uur: Ds C. de Ru.

FAMILIEBERICHTEN
't HELM
THEATER MONOPOLE, 8 uur
Heden ontvingen wij het droc*
vige bericht, dat op 3 October
1953 te iMedan na een kort*
stondige ziekte is overleden
MEVROUW DIDI MAIER*
geb. VAN DER WERFF
in de leeftijd van 32 jaar.
Uit aller naam,
Werff*Koning.
J;D. v. d.
Zandvoort, 5 Oct. 1953.
Oosterparkstraat -23.

Neef. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 11 October
. 10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van
Amsterdam.
Voor de betoonde belangstelling tij*
dons de ziekte en na het overlijden
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht van onze lieve Moeder, betuigen wij
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur allen onze hartelijke dank. In het bij*
/onder Dr iH. K. van Es en de Zus*
Hoogmis.
ters S. de Wilde en L. van Dijk voor
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. hun zorgzame behandeling en liefde*
volle verzorging.
's Avonds 7.30 uur Lof.
J. SWARTWOLT.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
Zandvoort, October 1953.
hoek Emmaweg
Dr Gerkestraat 10. Zondag 11 October
10 uur: Ds A. de Ruiter.
5 uur: Ds'A. de Ruiter. Zond. 24.
Ned. Chr. Gomeenschapsbond
Dinsdag 13 October
S uur: Samenkomst in „Ons Huis".

per 5 bol 75 et.
Sportwol de nieuwste kleuren
100 gram nu ƒ 1,85
Nylon kousen, zeer sterk ƒ 2,98
nu 2 paar ƒ 5,50
Linksgeweven kousen .. ƒ 1,98
nu 2 paar f 3,50
Prima flanellen Damesnacht*
hemden .. van ƒ 5,85 nu ƒ 4,85

Daling werkloosheid
in September

„De Wolbaal"

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd', ^staan,
achter de naam van het schip ver*
meld:
Indonesië en Ned. N\v Guinea:
ms. Willem Ruys", 19 Oct^
Ned. Ant ms. „Agamemnon", 12/10.
Suriname: ms. „Nestor", 14 Oct.
Australië: via Engeland, 10 Oct.
•Nw Zeeland: via Engeland, 10 Oct.
Canada: ms. „Prins Frederik 'Hen*
drik", 10 Oct.
•Zuid Afrika: ms. „Arundel Castle"
10 Oct.
Zuid Amerika: ss „Pres 'Péron", 17/10
'Brazilië: ms „Aldabi", 14 Oct.
Inlichtingen over de verzendings*
data van postpakketten geven de
postkantoren.

TAPIJTEN-DEKENS
Zaterdag speciale aan*
bieding fabrieksmonsters
w.o. zuiver Wollen Wil*
tons ƒ 98,—. Grote ma*
ten Wiltons en Smyrna's
ƒ 125-, ƒ 165-. Wol*
Jen dekens (iets vuil)
w.o. grote maten ƒ 17,50,
ƒ 22,90. Damast bedstel*
len ƒ 47,50. Verkoop in
onze toonkamer.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, by Grote
Markt, Haarlem.

H. K. van Es
Arts

De practijk wordt waarge*
nomen door de overige
artsen.

l/m Woensdag 74 Octefcer

HERBOOWiPLIOHT en
HUIS voor zelfbew. te koop
gevr. Br. m. prijsopg. no.
7905 bur. Zandv. Crt.

Bij elk pak Boffie Koffie
de koffie die iedereen zo lekker vindt

Fijne Vleeswaren
100 gr.

Rookworst
34 et.
Boterham worst
36 et.
Paardcnrookvlees .. 52 et.
Kip's leverworst .... 37 et.
Sax. smeerworst .... 36et.
Gekookt ontbijtspek.. 46 et.
Bloedworst
24 et.
Tongenworst
35 et.
Schouderham
58 et.
Leverkaas, Berliner, Bacon,
gekookte Ham, Cervelaat*
worst, enz.
Haltestraat 37 - Tel. 2891

Singer electrische
naaimachine te huur
ƒ 5,- p. wk.
v. d. SCHELDE, Haltestr. 7
Deze week als Reclame:

NOUGATINES
250 gram
70 et.
Aardige sortering

Haltestraat 12 "- Telef. 2099

Speciale
aanbieding

Gevr. ZELFST. MEISJE
voor de dag of d.e.n. Mevr.
Zwartser, Brederodestr. 128.

onze Reclame A F W E Z I G
voor Zaterdag van 12 t/m 31 October I. J. Knotter
Bollen Jaeger Wol 50 gr. 85, et,
wegens militaire dienst.

Zondag 11 Oef. 9.30 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Prof. Dr
D. Loenen van het Humanistisch
Vlerbond. Onderwerp: „Verdraag*
zaamheid en onverdraagzaamheid in
de Griekse oudheid"!

Het direct beschikbaar aanbod van
mannelijke arbeidskrachten daalde in
September met 5490, hetgeen blijkt
uit de daling van het aantal werklo*
zen van 53.322 tot 50.898 en de daling
van het aantal iDU\V*arbeiders van
10.475 tot 7409.
'De jaarlijkse daling van de werk*
loosheid in de maand September is
voornamelijk een gevolg "van de
voortzetting en de uitbreiding van
de seizoenwerkzaamheden in de land*
bouw, de voedings* en genotmiddc*
lenindustrie, enz. Bovendien wordt in
September een deel van de oud*leer*
lingen der scholen, die in de vorige
maanden werden ingeschreven, ge*
plaatst.
Het beschikbaar aanbod van bouws
vakarbeiders daalde van 6806 tot
'6050, metaalarbeiders van 6938 tot
5602, landarbeiders van 5220 tot 3075
en. losse arbeiders v.'11.265 tot 10.086.
Het. aanbod van jeugdigen beneden
'"19- jaarfdaaWeVaH 4989"tot"3022.'Het
aantal 'openstaande aanvragen voor
mannelijk personeel" s'téeg van 29.508
tot 30.787.

GEORGETTE HAGEOOORN

met liederen en chansons
Aan de vleugel; Pierre Vcrdonck
Beperkt aantal
Kaarten: a f 2,- (b.i.) verkrijgbaar
abonnementen
a.d. kassa v.d. zaal op 15 Oct.
nog verkrijgbaar
tijdens plaatsbespr. (11.30-12.30 u.)
Dr Gerkestr. 93zw. en van 7.30 uur af.

250 gram
AMANDELSPECULAAS
van 55 voor
Haring in tomatensaus

p. blik 69-36

Spinazie
groot buk 67
Ghocohagel . . . . 250 gram 49
Pindakaas
grote pot
Haagse Leverworst 200 gram 45
Macaroni . . . .
Havermout . . .
Pepermuntballen

.

250 gram 22

.

500 gram 23

. 150 gram 25
NET DAGMEISJE gevr. v. Amandelkoekjes
8.30*5 uur. iZaterdagsm. en
55 et. per 100 gram '
div. soorten . . . 100 gram 30
Zondags vrij. Spechtlaan 9,
TREKKING LOTERIJ
Bentveld.
Tel.
K
2500*27467.
Fa van Staveren
Ned. Protestanten Bond
Zeestraat 48 Tel. 2684
goedgek. door B. en W. van
WONINGRUIL
voort d.d. 28 Januari 1953.
Aangeb. te Heemstede: He*
De prijzen vielen op de nummers:
renhuis voorz. van c.v. en
1274, 2366, 152, 967, 802, 1008, 1615, parketvloeren, bev. 6 kmrs, Wat voor feest of partij?
886, 573, 2199, 1038)*739.
badk., Bruynzeelkeuk., vóór* Alles verhuren wij!
HET LEVEN GOEDKOPER!
Glaswerk, porcelein, bestek*
De naam van deJ pop is: DAAN.
en achtertuin met schuur. ken,
tafels, stoelen, enz.
Af te haleri (bij'J. van 'Sluisdam, Huurprijs ƒ 62,50 p. mncl.
Brederodestraat"89.
Gevr. huis met 5 kamers te P. Waterdrinker. Tel. 2164.
Zandvoort.
Br. no. 7901 bur. Zandv.Crt. Voor uw BEHANG- en
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHttDERSBEDRIJF
STOFFEERWERK
tot Uw maat uitverkocht is.
WONIN'GRUIL Zandvoort
F. C. HEEMEIJER
Aangeb. vrij huis bij Halte*
Koopt
nu!
str., 2 kam., keuk., bescho* Van Ostadestraat 7 a
warme
met
echt lamsvacht gevoerde
Tel. 2562, Zandvoort'. Gevestigd 1879 ten zolder, kelder, voortuin. DAMES! Zoekt Uw voor1*
schoenen voor dames, heren en
Huur
ƒ
3,50
p.w.
Burg. Ungelbertsstraat 22 en 54 Gevr. groter vrij huis of deel: CHEMICO*WA VE '
kinderen l
„ GLAS-ASSURANTIE ^ .
- . ben-,-huis. Evt.'kopen» met (stroomloze perm.)
nu, voor
1
ƒ
3,'—
uitsl.
m.'
ml.
advert.
woningruih <
t. 30 Nov. Naar A'dam, BROSSOIS Grote Krocht - Telef. 2106
Br. no. 7902 bur. Zandv.Crt. geld.
Maak warme -•
MAISON MODERN, Zee*
Te koop z.g.a.n. KACHEL dijk 121. Tel. 47671 - K 20.
compl. met pijp en plaat.
ANNEX REPARATIE*INRICHTING
van gekleurde Manchester Bill. prijs. v. Lennepw. Slzw.

ALBERTHEIJN

Fa J. v, d, BOS & Zonen

ZANDVOORT

Kinderkleding

rood, groen, bruin, grijs, blauw

Fa A. v.d. Veld-Schuiten

2 RADIO'S TE KOOP.
Telefoon 2738.

Gevraagd:
Jongelui 14-15 jaar en ouder

Kruisstraat 12 - Telef. 2360

Te koop: Fonkeln., dus on*
gebr.iHAARDKACHEL, ge*
De Ir. DAMMÉ vliegt over heel compl.; prijs ƒ 110,—.
Br. no. 7903 bur. Zandv.Crt.
land en zee l

U bent ook
in de
Wolken

met dit Philips
radiotoestel
van ƒ 245,-.
U betaalt ƒ 3,40 per week. U spaart
dan, terwijl U luistert }
Het toestel is voorzien van een aan*
sluiting voor picksup. U kunt daar*
mee Uw eigen programma kiezen.
Philips pick*up ad. ƒ 82,*, of ƒ l,* p .w.
„De Branding"
Wij hebben keus vóór iedere beurs!
'De Vriendenkring „De Branding" TELEVISIE ........ vanaf ƒ 495;opent 10 October het winterseizoen Philips Inphraphil . . . ." ...... ƒ 37,50
met een dansavond in „La Mer".
Philips Ultraphil ............ ƒ 76,50
Philips 'Biosol
..............
ƒ 198,Stofzuigers div. merken v.a. ƒ 2,— p.w.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be*
faling met U.
Monopole
RA'DIO
TELEVISIE
ELECTRA
Vrijdag 9 Oef. 8 uur:
film „Rio Grande".
Zaterdag 10 Oct. 8 uur: Uitvoering
door Accordeon Ver. „Zandvoort". Kostverlorenstraat 7 * Telefoon 2534
Zondagmiddag 11 Oct. 2.30 uur: film
„Alleen op de wereld".
Zondag 11 Oct. 8 uur:
DAMES K.J.C. „NOORD"
film „Rio Grande".
De stand van de. kopgroep na de
Maandag 12 Oct. 8 uur: idem.
Woensdagavond j.l. gehouden kaart*
Dinsdag 13 Oct. 8 uur: film „Versto* avond luidt als volgt:
ten vrouwen".
1. Mevr. A. Mulder; 2. Mevr. Man*
Woensdag 14 Oct. 8 uur: idem.
ders; 3." Mevr. Visser; 4. Mevr., G.
Donderdag 15 Oct. 8 uur: Liederen Kerkman.
en chansons door Georgette Hage*
doorn, aan de vleugel Pierre Ver*
donck. Culturele kring „'t Helm". SCHAAKNIEUWS
'Daar nagenoeg alle leden Donderdag*
Stadsschouwburg
avond j.l. present waren, kon weer
een groot aantal partijen van de on*
Haarlem
Zaterdag 10 Oct. 8 uur: Toneelgroep derlinge competitie gespeeld worden;
Theater met' „De onzichtbare da* onderstaand geven wij de resultaten:
Termes Jr*Hulskemper 1*0;
me".
Zondag 11 Oct. 8 uur: Toneelgroep E. Molenaar*v.d. Heyden 0*1;
Bais*Giskes, afgebr.
Theater met „De Picnic".
v.d. Brom*Dijkstra, 1*0
Maandag 12 Oct. 8 uur: Rotterdams Kop*van
'Keule, 1*0.
Toneel met „De getemde feeks".
Poster*Kappelhof, 0*1.
'Dinsdag 13 Oct. S uur: Italiaanse
C. Molenaar**Roskam, 0*1.
Opera brengt „Butterfly".
Weber=Janssen, 0*1
Donderdag 15 Oct. 8 uur: Rotterd. W. de Jon3*Termes Sr, 0*1.
Toneel met „Muizen en mensen".
F. de Jong*Kroon, a'fgebr.

WEEK-AGENDA

H.

U kunt het toch
niet afschreeuwen

Te huur 2 KAMERS m. vr.
keuk. en gr. tuin. Br. onder
no. 7904 bur. Zandv. Crt.

TE KOOP:

TE KOOP te Zandvoort
fraai, degelijk,

RUIM LANDHUIS
in villapark Kostverloren; vóór de oorlog gebouwd,
met centrale verwarming, direct te aanvaarden. Vest.
vergunning vereist. Prijs ƒ 18.000,— vrijbl.

Inl. Makelaar J. Boogaard Jr.
Haarl.str. 43, tel. 2210

DANSSCHOOL JOH. L. VAN DUIN

Makelaar W. PAAP

Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965 wanneer U de goede hoedanigheden van uw artikelen
Te koop .HERENFIETS, 3 onder de aandacht van het
versn.naaf en trommel rem*
kopend publiek wilt brenmen. Julianaweg 20.
gen. Daarvoor staat de Zand.
voortse Courant te uwer beschikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat het plaatseiyk- ' en. regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld"
van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone- belangstelling en.,
Het juiste adres voor aan* de resultaten bewijzen dat.
leg en onderhoud van
Steek voor uw reclameplannen uw licht eens op by de

Loodgietersbedrijf
Koninginneweg 43
Wllhelminaweg 20
Telefoon 2070

Benevens aankomend drukker
of JONGEM. die tot d r u k k e r
wil worden opgeleid
In reiskostenvergoeding wordt voorzien.
Aanmelden: Anthoniestraat 13, Haarlem. Uitstappen:
N.Z.H, halte Kampervest. Telef. 10061.

wegens vertr. een SOLIED
PERCEEL, bev. 8 k., keuk.,
gr. tuin, l min. v. zee, dade*
lijk te aanv. Gr. hypotheek
aanwezig.
Een SOLIED PERCEEL op
eerste st., bev. 6 k., keuk.,
badk., zolder, centr. verw.,
met ruil voor woning te
Amsterdam.
Een PENSION weg. dubb.
zaken, dadelijk te aanvaar*
den. Eigen gr. Eerste stand.
Inlichtingen bij

sanitaire
installaties
is
Spolders'

voor lichte werkzaamheden

Zandvoortse
Courant
Achterweg l - Telef. 2135

„Esplanade", Badhuisplein
Bij onze Woensdagavondcursus van 20.30 tot 22.30 uur
kunnen nog enige HEREN deelnemen. — Voor onze nog te
vormen C L U B voor G E H U W D E N vragen wij nog
enkele paren. Inl. Woensdagavond voor de aanvang der les
DANSSCHOOL JOH. L. v. DUIN,
toch gezelliger!!

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

DRUKWERK
Telefoon 2135 Achterweg l

Woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht"
Voor Leden komt beschikbaar:
De gezinswoning

Gonst. Huygensstraat 3
Huurprijs ƒ 7,03 alle kosten inbegrepen.
De woning voor een bejaard echtpaar zonder kinderen

Gasthuishofje no. 7
huurprijs en kosten water ƒ 5,40.
Opgave schriftelijk voor Dinsdag 13 Oct. a.s. 's avonds
7 uur aan, de secretaris, Dr C. A. 'Gerkestraat 22.

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoorl
THEATER „M O NOP OLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper » Telefoon. 2550

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

A.s. Zondag:
Zandvoort meeuw en lsR.K.A.V.r.
Na de twee achtereenvolgende neder*
lagen krijgt het Ie elftal van Zand*
voortmeeuwen a.s. Zondagmiddag de
gelegenheid te tonen dat het in staat
is een overwinning te behalen. De
tegenpartij die op bezoek komt is
R.K.A.V.V. uit Leidsendam. Het is
voor het eerst dat Zandvoortmeeu*
wen tegen deze club speelt.
'Het 2e elftal gaat op bezoek bij
Bloemendaal 2, een lastige tegenpar*
tij waartegen flink zal moeten wor=
den aangepakt.
Het 3e elftal zal thuis tegen Be=
verwijk 3 uit een ander vaatje moc=
ten tappen dan in de voorgaande
wedstrijden om de strijd weer niet
met lege handen te beëindigen.
Het 4e elftal kan de uitwedstrijd
tegen R.C.H. 6 zeker winnen, terwijl
we het 5e elftal uit tegen Hillegom 5
ook een zeer goede kans geven.
Spannend kan de wedstrijd Zand;
voortm. jun. aHi.D.O. b worden. Bei*
de ploegen zijn nog ongeslagen.
Een zware opgaaf krijgt het Ie Za=
terdagmiddagelftal, dat tegen de lei»
der Robaver te Amsterdam moet
spelen.
Programma Zaterdag 10 October:
RobaversZandvoortm. l
4 u.
S.A.C. l=Zandvoortm. 2
3.30 u.
Zandv.m. adsp. a»E.D.O. a
4 u.
Zandv.m. adsp. b*D.C.O. a
4 u.
D.C.O. fa^Zandv.m. adsp. c
3 u.
Zandv.m adsp. d*R.C.iH. k
3 u.
Programma Zondag 11 October:
Zandvoortm. 1*R.K.A.V.V. 2.30 u.
Bl'daal 2*Zandvoortm. 2'
12 u.
Zandvoortm. 3*Beverwijk 3 9.45 u.
R.C.H. ó'Zandvoortm. 4
9.45 u.
Hillegom 5*Zandvoortm. 5 9.45 u.
Zandv.m. ósVl'Voijels 4
9.45 u.
iZandv.m. jun. a*E.D.O. b
12 u.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"

Programma voor- a.s. Zondag:
Heemstede 3*T.Z.B. 3
12 uur
H.B.C. 'jun. b=T.Z.B. a
2.30 uur
Za terdagmiddag:
T.Z.B. adsp. asI.E.V. a
4 uur
T.Z.B. adsp. bsConcordia c 3 uur
KORFBALNIEUWS

Voor a.s. Zaterdagmiddag is vastge=
steld Z.K.C. adsp. tegen Oosterkwars
tier d adsp. en voor Zondagmiddag
Oosthoek 4=Z.K.C. 2. Aanvang 2.15 u.
in het Noordersportpark te Haarlem.

VRIJDAG 9, ZONDAG 11 en
MAANDAG 12 OCTOBER, 8 uur
John Wayne, Maureen O'Hara, Ben Johnson,
Claude Jarman Jr., Victor Mc Laglen in John
Ford's

„RIO GRANDE"

Een uitzonderlijke avonturenfilm! De heldenstrijd
brengt hem voor de krijgsraad! Toegang 14 jaar.
DINSDAG 13 en WOENSDAG 14 OCT., 8 uur
Gina Lollobrigida, Yvonne Sanson, Carlo Romano,
Eduardo De Filippo in een film van Luigi Zamfa:

Verstoten vrouwen
Een vrolijke film, met een schrijnende achter*
grond. Een dorpsgemeenschap jaagt op millioes
nenl
Alle leeftijden.
ZONDAGMIDDAG 11 OCTOBER, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
J. Arthur Rank Jeugdfilm

Alleen op de wereld

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Ftjnstrijkerrj - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

Oe Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CKEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan net Kennemer Flnancierlngs-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;

ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
TW zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem, en bij de plaatselijke correspondenten.

Toegang alle leeftijden.

PEDICURE

ZATERDAG 10 OCTOBER gereserveerd voor de
uitvoering door de Accordeon Vereniging
„Zandvoort".
Donderdag 15 OCTOIBER gereserveerd voor de
Culturele Kring „'t Helm". Als Ie van de serie
Cultuursavonden treden voor U op:
Georgefte Hagedoorn en Pierre Verdonck.

MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN B O R K U M
Dr Gerkestr. 21 ~ Tel. 2812
Jarenlange ervaring!
Neemt U eens proef
met onze

N8ODEVAKSCHOOL
WAARDENBURG
Burg. ENGELBERTSSTRAAT 10 achterom
De lessen in het maken van alle boven» en
onderkleding zijn weer begonnen.
PATRONEN NAAR MAAT
'Desgewenst pasklaar maken van alle 'bovenkleding
Inschrijving leerlingen dagelijks tijdens de lessen
Dir. A. 'BERKHOUT.

Banketstaafjes

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten

Alleen Zaterdag 70 et p. st.

Oofc tapijten te koop
tegen billijke prijs

Heerlijke
Banket allerhande

Malisstraat 48, belef. 3028.

IPEKDJIAN

70 et per 250 gram

TWEE MAAL PER WEEK
brengt de
Z'andvoortse Courant
Schoolplein 4 - Telef. 2467 U al het plaatselijk nieuws!

Fa, A, v,d, Mije & Zonen

Het corset van nu tot 't jaar 2000
MEVROUW PETEKS-SMIT
heeft het genoegen U te inviteren voor de zeer
mooie en leerzame

GYWDSTASTIEKVER. „O.S.S."

In de bestuursvergadering, die in de
afgelopen week in tegenwoordigheid
van de leider plaats vond, werd het
technisch gedeelte van onze jubi=
leurn=viering nader besproken.
Overeengekomen werd, dat aan de
jubileumuitvoeringen ?o mogelijk
door alle leden zal worden deelgeno*
men. Vanzelfsprekend -dient als voor»
waarde te worden gesteld, dat de
oefeningen " behoorlijk zijn ingcstu»
deerd, zodat een geregeld bezoeken
van de lessen van het grootste belang
is. De kleding voor deelname aan de=
ze uitvoeringen en verdere demon»
straties werd vastgesteld, waarbij, in
navolging van het K.N.G.V., „geheel
wit" werd aangehouden. Voor de
meeste leden brengt dit nagenoeg
geen verandering. Nadere bijzonder»
heden op de lessen!
Mede in verband met de ledenstij?
ging, werd het aantal voorturners
(sters) uitgebreid, terwijl enige nieus
we lescommissarissen werden bef
noemd. Pogingen zullen worden ge»
daan om in de middaguren een twee»
de les voor de z.g. „blijf=fit" voor da»
mes te kunnen beginnen, daar de be»
staande les van Donderdagavond
(8.30*9.30 uur) thans overvol is.
Op de lessen zal worden nagegaan,
welke leden voor deelname aan de
binnenkort te houden turnwedstrijden
van de Kennemer Turnkring in aan»
merking komen, en zo nodig, deze
leden aan een aparte training onder»
werpen.
Ajd. volleybal!.
De competitie in het Krelagehuis te
(Haarlem is Woensdag j.l. begonnen..
De eerste wedstrijd voor ons da*
mesteam is vastgesteld op 14 Octo*
ber o.s., aanvang 8.10 u., tegen Velox.
Afd. handbal.
Dames: H.O.C. 1*O.S.S.
9.45 uur
Heren: O.S.S. 1»S.S.V.U. l
2 uur
O.S.S. 2»IJmond 2
12 uur
A.s. Zondag spelen alle O.S.S. teams.
De dames moeten naar Haarlem waar
zij goed op hun tellen zullen moeten
passen daar H.O.C, geen gemakke*
lijke tegenpartij is.
Ook het 1ste herenteam krijgt z'n
handen vol aan de Utrechtenaren.Deze staan nu no. 2 op de ranglijst,
eveneens nog ongeslagen.
O.S.S. 2 heeft wel enige kans om
TJmond te verslaan, doch zal hiervoor
hard moeten werken.

op Maandag 12 October te Zandvoort
in gebouw Zomerlust, Kosterstraat 5, 's middags
2.30 uur, 's avonds 8 uur.
op Dinsdag 13 October te Haarlem
in Gem. Concertgebouw's morgens 10.30 tmr,'s middags
2.30 uur, 's avonds 8 uur.
Toegang geheel gratis en uitsluitend voor dames.
Mevr. Peters-Smit, de ontwerpster der Wala-modellen,
zal het op prijs stellen de dames uit Haarlem en omstreken te ontvangen, voor een grootse show, welke zij
persoonlijk op deskundige wij ze zal leidenen toelichten
met medewerking der Wala-fabrieken.
•*
Ook vragen wij Uw speciale aandacht voor de Wala
Onderjurk met de perfecte Bustevorm in 4 verschillende cups, welke zal worden getoond.
Verzuim deze gelegenheid voor figuurverbetering niet.

Voor Haarlem:
Toegangsbewijzen afhalen aan onze zaak. Telefonisch of schriftelijk bestelde kaarten
worden U franco toegezonden. Voor zover voorradig worden deze oot voor de aanvang
van de Show aan de zaal verstrekt.
De dames worden verzocht uiterlijk 5 min. voor het begin van de Show aanwezig te
zijn, daar anders over de plaatsen zal worden beschikt.
Voor Zandvoort:
Behoeven geen plaatskaarten afgehaald te worden, de zaal ia een half uur voor de
aanvang geopend.

Een elegant figuur is een Wala figuur

de. Kfcouw
FOTO'S
Als baby sta je in het brandpunt van
de familiebelangstelling.
Je wordt gekickt van alle kanten,
in alle handelingen.
Bloot op een vacht. 'Bloot op het
potje. Op. je buik op een kussen. Op
je rug in de wieg. Op het "strand. Op
je autopedje, in de huiskamer, in het
badje, kortom pp de meest en minst
discrete ogenblikken.
Zo tegen de tijd dat je melkgebit
gaat uitvallen worden de kiekjes
schaarser. OZe zijn zo lelijk hè, op die
leeftijd).
Je closeüUps bepalen zich hoofdza»
kelijk tot schoolkieken.
Eerst met een blokkendoos in de
kleuterklas. Daarna met een volgens
voorschrift vastgehouden penhouder
op een onberispelijk schriftje.
„Ter herinnering aan mijn schooU
tijd" staat er in zwierige letters op
het schoolbord achter je.
Later worden de schoolfoto's wat
intellectueler. Je hebt een vulpen in
de hand en achter je rug hangt nu
een kaart met het systeem der ele*
menten er op.
De lust 'je te fotograferen gaat nu
danig verslappen. Niemand die je nu
met alle geweld wenst te kieken, ter*
wijl je daar nu juist zelf zo'n behoef»
te aan hebt.
Je stapt dus zelf naar de fotograaf.
'Heel wat zakgeld wordt er aan op*
geofferd.
Wat je met al die foto's zult moe*
ten beginnen lijkt vooralsnog een
raadsel. Als de foto erg goed gelukt
is, hetgeen betekent dat je er knap*
per opstaat dan je bent, vereer je
daar een vriendje mee.
•Maar wat te beginnen met die hon«
derd opnamen van linker* tot rech»
teroor met alle tussenstanden. We
doen ze in een doosje bij de tiental^
len andere.
Een hele tijd ben je wat je noemt
niet in het fotonieuws.
Dan komen de verlovingsfoto's, de
trouwfoto's. Met de babies komen de
lawines van babykiekjes.
Baby bloot op de vacht, baby bloot
op het potje enz. enz.
Een enkele maal sta je als mama
met baby op de foto, als hij tenmin»
ste nog niet zelf kan staan of zitten.
Vaak komt alleen je hand of je arm
op de kiek, ter ondersteuning van
baby's wiebele ruggetje.
Schaarser en schaarser worden nu
je afbeeldingen. Het vreemde is, dat
je daar zelf helemaal geen erg in
hebt.
Tot je dood gaat Dan zit de fami=
lie even met de handen in het liaar.
Wie heeft er nog een foto.
Uit de meest stoffige hoekjes ko*
men vergeelde kiekjes, waar je met
veel kunst en vliegwerk uit geretou*
cheerd wordt.
Ja het zijn eigenlijk gekke dingen
die foto's.
NEEL.

Zo juist ontvangen
van de Jaarbeurs
EEN PRACHT COLLECTIE

Lampekappen .„
Schemerl
a
mpen
enz.
Henk Schuilentwg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 - Tel. 2974

Let op!
A. AKERSLOOT
betaalt voor:
Lompen
30 cent per kg
Lood
80 cent per kg
Geel koper
80 cent per kg
Zw. ijzer
ƒ 7,- per 100 kg
Kranten en tijdschriften 3 cent p. kg
Karton
2 cent per kg

Telefoon 2845
Pakhuis: SCHELPENPLEIN 7
Geopend van 9—5.30 uur

Belangrijke
'
2000
2103
3043,
2100
2345
2499,
2262
2887

K.J.C. „ZANDVOORT"

Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn 4e ronde voor het clubkampioen»
schap. In de stand aan de kop van
de ranglijst kwam weer enige veran»
dering. Deze luidt thans:
1. J. Kol jr., 2. J. iZwemmer, 3. P.
Schijff, 4. Jac. Versteege.

Tel, 10605
GROTE HOUTSTRAAT 110

HAARLEM t. o. Cinema Palace

2135
2424
2975
2251

telefoonnummers
en adressen

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemddingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia.",
fönstnükertf, J. H. G. Weenlnk,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein.
Joh. Sötsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw" Toïïensstraat 47.
Wtinhandel Lef ferts, • Zeestr. 44
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Redactie; E. Leeflang
Achterweg l
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Eerste uitvoering
j&ccordeonvereniging
Zoals te verwachten viel, was het
Zaterdagavond j.I. een vrolijke boel
in Monopole. De Accordeonvereni»
ging „Zandvoort" gaf zijn eerste uit'
voering in het seizoen en het bestuur
had zich verzekerd van de medewer»
king van een drietal dat niet geheel
en al onbekend is in de amusements»
wereld: Marijke v. d. Hout, Kees Stet
en Nico Akkerman. Marijke v.d. Hout
kwam met enkele liedjes, die er wel
„in gingen" bij het publiek! Zij gaf
o.a. een melodieuze definitie van en*
kele typen -van mannen en vrouwen.
Zij wist warempel te bereiken dat
iedereen zich accoord kon verklaren
met haar zienswijze. Kees Stet weer*
de zich best met z'n lang niet alle
nieuwe moppen. Maar 't moet gezegd
worden: Al waren verschillende grap*
jes de kinderschoenen reeds lang ont»
wassen, Kees bracht ze op een ma»
nier, die toch altijd weer doet lachen.
En men kan er kort of lang over pras
ten, maar daar gaat 't om: heb je de
lachers op je hand, dan is de avond
voor elkaar. Dan mag je desnoods
een kapitteltje uit de Gemeentewet
citeren. Als je 't maar leuk doet!
• Nou ja, dat deed Kees Stet! Verder
trad hij tezamen met Nico Akkerman
in een paar sketches op.
De conferencier Dik Smit zorgde

voor de verbindende teksten en hij
kondigde ook de nummers van de
Accordeonvereniging aan.
De muzikanten kwamen fris voor
de dag, met nieuwe muziekstan=
daards, in de 'Zandvoortse kleuren,
waarop de letters A.V.Z. Het geheel
maakte een verzorgde indruk.
Na een ietwat aarzelend begin,
waarbij het rhythme even in het ge»
drang kwam, kwam het gezelschap
er beter in. Bij het tweede nummer,
„De smid in het woud", was alle na»
righeid al vergeten en het laatste
nummer voor de pauze, „Mooie Lies»
je", was in staat de eivolle zaal in
extase te brengen. Deze beide num=
mers moesten trouwens na de pauze
nog eens over gedaan worden!
De nieuwe directeur, de heer J.
Davids, toonde zich een bekwaam
accordeonist in z'n splonummer van
verschillende melodieën.
'Het was een prettige avond, die
door geen „wanklank" gestoord werd.
De verloting, die tijdens de pauze
plaats had, diende voor versteviging
van de kas.
Het optreden van Henny Hilderings
„Moonlight Serenaders", die de been*
t-jes van de vloer brachten, was als
van ouds: O.Ké!
H.W.

Zandvoortmeeuwen
leed derde nederlaag in successie
Het prachtige herfstweer bracht velen
Zondagmiddag op het voetbalterrein,
doch eerlijk, men had misschien b&
ter een frisse wandeling kunnen ma=
ken. Deze uitspraak klinkt wellicht
een beetje cru, maar een feit is, dat
het vertoonde spel het aankijken ge=
durende anderhalf uur eigenlijk niet
waard was.
,
Aangekondigd,was dat Zandvoorts
meeuwen, ,imet gemak" zou kunnen
winnen en v6orts"dat"iiet elftal techs"
nisch beter was dan de tegenpartij.
Helaas, het werd geen overwinning,
maar een klinkende nederlaag en van
technische snufjes was weinig te be=
speuren.
Ondanks de nederlaag was de ach=
terhoede nog het beste deel van de
ploeg, hoewel lang niet safe. Dat
bleek uit de doelpunten, die voorko=
men hadden kunnen worden, indien
men maar tijdig had ingegrepen. Het
buitenspelvalletje werd — in de twee»
de helft — toegepast, dikwijls met
succes, doch meerdere malen kreeg
R.K.A.'V.V. goede kansen. Ook deze
voorhoede was vrij machteloos, maar
zag toch kans Keur drie maal het na*
kijken te geven.
De Zandvoortse middenlinie is mo=
menteel wel het zwakste deel van
het team, maar ook aan de voorhoede
hapert het. Individueel werd wel ge=
werkt, maar van samenspel was let»
terlijk niets te bespeuren. En wanneer
er nu maar op doel geschoten was,
dan was het nog niet zo erg geweest.
Immers de doelverdediger ,van de
gasten bleek lang niet feilloos. Het
plaatsen was onzuiver waardoor de
bal vaak bij de tegenstanders terecht
kwam.
Nee, de elftalcommissie — dat ge»
ven we volmondig toe — staat voor
een moeilijke taak, maar men zal
toch dit elftal wel moeten vernieu»
wen, wil men tenminste in het ver*
dere seizoen nog successen boeken
Mankeerde het' vorige week aan
doorzettings» en uithoudingsvermos
gen en werd de schuld voor een deel
op de leiding geschoven, dit keer be»
hoeven deze verontschuldigingen niet
naar voren gebracht te worden.
Zandvoortmeeuwen zit in de put en
zal voorlopig niet „verlost" worden,
tenzij het roer radicaal wordt omges
gooid.
Over de wedstrijd behoeft na het
bovenstaande nog maar weinig gezegd
te worden. Na een kort overwicht
van de gasten wist Visser enige mat
len mooi door te dringen, maar hem
werd door zijn medespelers geen hulp
geboden, zodat resultaten uitbleven.
Castien zorgde voor een keurige door»
braak, doch de bal kwam via de paal
in het veld terug, waarop S. Water
— die voor van Loon was ingevallen
— tegen de doelverdediger aanschoot.
'Beide elftallen waren de rest van
de eerste helft tegen elkaar opgewas»
sen. In de tweede helft wist de mid»
voor v. d. Sman na drie minuten voor
het eerste doelpunt te zorgen (0=1).
De gehele aanhang van de thuisclub
hoopte enkele ogenblikken, dat het
elftal nu wakker zou worden, maar
het bleef een veelal onbeheerst spel
zonder verband. Men wijzigde vers
schillende malen de opstelling, zon»
der resultaat. Vijf minuten voor het
einde maakte linksbinnen v.d. Voort
aan alle twijfel en hoop een einde
(0=2), waarna van Oosten, linksbui»

ten, tot besluit voor het derde doel»
punt zorgde.
Zandvoortmeeuwen had de derde
wedstrijd in successie verloren....

Dat hele gedoe met die Christchurch»
race ging me danig op m'n. zenuwen
werken. En nu is 't zo met mij: als
er iets op m'n zenuwen werkt, moet
:k er uit. Dan komen de muren naar
me toe, om zo te zeggen. Ik ging
daarom es praten met mr van Pene*
ma. De burgemeester zat in z'n werk»
kamer en ontving mij hartelijk: „Wat
kom je nu weer doen?" (Tot goed
begrip moet ik hier zeggen dat ik de
laatste tijd herhaaldelijk bij onze bun
gemeester ben geweest. Wij werken
samen aan een ontwerp=verkeersreges
ling voor zeepkisten, caravans en
aanverwante vehikels.)
Ik verklaarde mijn komst met een
val»metsdesdeur»in»huis»vraag: „Hebt
U zin om een ballontochtje naar
Christchurch te maken, burgemees»
ter? Ik erger me groen aan die KLM»
en Camberra»race. Alles schijnt al van
te voren bekokstoofd te zijn: de Lift*
master van de KLM wint de handi»
cap»race. Daar zit geen sport in. Als
wij gaan in mijn straalsballon, de on»
versaagde 'Louise=Adriana, is het niet
alleen niet zeker dat wij winnen —
wij zijn trouwens alleen — doch 't
kan best gebeuren dat we helemaal
niet aankomen. Dat is opwindend,
burgemeester!
„Het niet aankomen?" vroeg de
burgemeester.
„Nee," zei ik, „het idee!"
„Accoord!" riep de magistraat en
hij liet z'n uitroep vergezeld gaan
door een krakende hamerslag. Hij
verontschuldigde zich onmiddellijk:
„O, pardon, ik dacht dat ik in de
Raad was en dat de vingers van de
wethouder binnen mijn bereik waren'
Maar.... eh.... ter zake, Bartje, ik
ben je man! Ik houd van snelle be»
sluiten en vlugge jongens. Wanneer
vertrekken we?"
„Vanavond, burgemeester," zei ik
nonchalant. Mr van Fenema vertrok
geen spier. Hij maakte een aanteke»
ning op z'n notitiebloc en vertrouwde
me toe: „Ik zou vanavond eigenlijk
capucijners met spek eten. Nou....
eh.... overmorgen dan maar!" (Dit
offer trof me zeer).
En om de kwestie waar 't om gaat
niet al te zeer te rekken, (ik weet
hoe gejaagd het tegenwoordige lezend
ubliek is) publiceer ik hier ons log*
oek in verkorte vorm:

E

Vrijdag 9 October 1953
Wij starten voorspoedig met de
Louise»Adriana, die om 23.10 uur het
luchtruim in gaat. (Het is een prach»
tige avond. De Zandvoortselaan
schiet snel onder ons weg. Wij zien
Groot*Bentyeld heel klein, als een
poppenstadje. Typisch, denk ik, dat
mijnheer Tates en Ir van Kuijk hier
wonen. Even later ('t is ongeveer
23.27 u.) zien we de eerste huizen

Nog een bejaardentehuis
(in Bentveld)
Een particuliere instelling, de A. G.
Bodaan Stichting, heeft plannen om
te komen tot de bouw van een be»
jaardentehuis in de buurtschap Bent»
veld.
Een beletsel tot' de verwezenlijking
van deze plannen is, dat het daar»
voor uitgekozen terrein, gelegen aan
de zuidzijde van de Zandvoortselaan
tussen de geprojecteerde bebouwing
in het wederopbouwplan Bentveld en
het terrein van de' Amsterdamse Wa»
terleiding, de bestemming heeft van
duinterrein en plantsoen. Een wijzi»
ging van het uitbreidingsplan is der*
halve nodig om dit beletsel uit de
weg te ruimen.

Flatbouw
aan Boulevard de Favauge

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

ming met de Inspecteur van het Lus
ger Onderwijs te Haarlem.
1. de heer J. Ramkema, hoofd van
een openbare lagere school te Bleis»
wijk;
2. de heer H. E. Gottschal, hoofd
van een openbare lagere school te
'Hendrik Ido Ambacht;
3. de heer H. Kuijs, hoofd van een
openbare lagere school te De Waal
(Texel).

zee zenden van haar hospitaal»kerks
schip „De Hoop".
Het thans in gebruik zijnde hospi»
taalskerkschip is reeds 41 jaar oud en
moet dringend vervangen worden
door een — vooral op medisch ge»
bied — modern ingericht vaartuig.
De, bouwkosten van het nieuwe
schip i worden geraamd op f 650,000,5,
zonder de mediscne inrichting. Van
velerlei zijden mocht het bestuur
reeds mededeling van beschikbaar*
stelling van grotere en kleinere be=
dragen ontvangen. Zij verzoekt voor
dat doel van de gemeente Zandvoort
Zandvoort wil f 1000
een bijdrage van ƒ 1000,=.
voor „De Hoop" geven
Gelet op het zeer sympathieke doel
van deze vereniging stellen B. en W.
In de op l Sept. j.I. gehouden vergas voor de gevraagde bijdrage te verle»
dering van de raad werd in handen nen.
van B. en W. om prae=advies gesteld
een subsidie»verzoek van het bestuur Garageboxen
der Nederlandse vereniging ten bet aan Vuurboetsfaraat
hoeve van zeelieden van elke natio»
naliteit.
De heer O. Boxhoorn wil aan de
Deze vereniging heeft ten doel hef Vuurboetstraat grond kopen voor de
verlenen van geestelijke en medisch bouw van acht garagesboxen. Dez2
steun en hulp aan zeevarenden ter zullen alleen voor stalling van auto's
zee, zonder onderscheid van gezindte mogen worden gebruikt. De grond
of nationaliteit en wel door het naar kost ƒ 6,25 per M2.

De Coöperatieve flatexploitatiever*
eniging „Noordzee" heeft gevraagd
van de gemeente te mogen kopen een
perceel grond, gelegen aan de Boule»
vard de Favauge, - even ten Noorden
van de Dr Smitstraat, ter oppervlakte
van 3655 m2. 'De vereniging wenst
hierop een flatgebouw te stichten, be=
vattende 36 woningen.
B. en W. juichen de verwezenlij»
king van dit plan toe en stellen —
conform het advies der commissie
van bijstand voor publieke werken —
officieel in gebruik genomen
voor deze grond aan bovengenoemde
vereniging te verkopen voor de prijs
van ƒ 22,80 per m2 onder nader te Zaterdagmiddag verzamelde zich een ge bemanning van de „C. A. Dudok
groot aantal genodigden in 't nieuwe de Wit".
stellen voorwaarden.
boothuis van de K. N. Z. H. R. M. in
Na het welkomstwoord, ook tot de
verband met de officiële ingebruik» vertegenwoordigers
van Noordwijk,
Hoofd voor de nieuwe school neming. We merkten o.m. op Wet* IJmuiden
en Wijk aan Zee, gaf Jhr
houder
A.
Kerkman,
gemeentesecre»
in Plan Noord
Quarles van Ufford, een
taris, de heer W. M. B. Bosman, oud» C. F. J. van
de werkzaamheden van
Ter benoeming van een hoofd der burgemeester H. van Alphen, de overzicht
in Zandvoort.
eerlang te openen derde openbare la» raadsleden Porrenga, Tates, Diemer, deInK.N.Z.H.R.M.
1825 werd het eerste boothuis
gere school in Plan Noord doen B. Breure, Slegers, Gosen en Van Kuijk, gebouwd,
in. 1840 volgde een stenen
en W. de 'Raad een voordracht toe» alsmede vele hoofdbestuurders, de
dat vervolgens in 1867 en
komen, opgemaakt in overeenstem* plaatselijke commissie en de volledi» öebouw,
1904 wederom werd vervangen. In
1941 werd het station aan de Zee=
straat vergroot door de komst van
de motorstr-andreddingboot. Na de
rand van de mand en burgemeester doelloze vernietiging van een groot
van Fenema doet 't zelfde. Hij vers deel van de badplaats verrees een
liest z'n hoed nog, denk ik angstig. nieuw Zandvoort en omdat het ver»
Ik wend me af om dat niet te zien en grote boothnis toch al weer te
Waarom er geen sterrenregen was. tegelijkertijd ontdek ik de voormalige klein bleek te zijn, werd besloten een
nederzetting van Hollandse pinoniers, nieuw gebouw te doen verrijzen. Het
Om niet te hard neer te ko» voordeel is o.m. dat dit gebouw —
van Rome. Als we over Jiet Colos» Batavia.
men,
laat
ik gauw wat zakje zand op vrij van stuifzand — vlak bij zee ligt
seum vliegen, merkt de burgemeester het landschap
onder ons vallen. Dat en'van alle gemakken is voorzien. Na
op: Als dat ding in Zandvoort zou helpt iets. Ik kan
echter niet verhin» Wijk aan Zee, Schiermonnikoog,
staan, wist mijnheer v.d. Werff waMe deren dat Louise»Adriana
zich twee Katwijk en Noordwijk heeft Zand»
te doen had!
meter
in
de
grond
boort.
Na
IVa uur voort thans een nieuw boothuis, onN
Mr van Fenema begint snel te cij» met onze spaden gezwoegd te
hebt worpen door architect 'B. J. Westers
feren, maar voor hij z'n wederop* ben, duikt onze trouwe ballon weer
bouw»calculatie op papier heeft staan, op. En dan beleeft mr van Fenema de huis.
even herinnerd te hebben
razen we al over een knots van mos» schrik van z'n leven: Een porverdo» aanNadenog
redding van de bemanning
kee te Bagdad. 'Plotseling regent het
lawaai vult het luchtruim boven van de C. A. Banck en de berging
kleine steentjes. Wij zijn verontrust, vend
ons.
„Om
wat is dat?'" van de luchtballon van de fam Boes»
maar op 't zelfde ogenblik lach ik vraagt hij, hemelswil..
„O, dat is het man, wekte Jhr Quarles van Ufford
luidkeels. „'Ha, dit is natuurlijk de geluid, datverblekend.
we gisteravond bij 'de de aanwezigen op zich als contribu»
staart van Giacobini, burgemeester!" start maakten,"
ant aan te melden, daar er enorme
antwoord ik.
roep ik opgelucht.
,. Louise»Adriana is niet erg geha» bedragen moeten uitgegeven worden
vend. Zij maakt een betrouwbare in» voor het onderhoud en vernieuwing
druk als we even later weer opstijs van allerlei materialen.
Spreker wees tenslotte op de werk»
gen. Wij verliezen alle begrip van
tijd. Logisch. Dat is ook niet meer te zaamheden van de familie Van der
berekenen. Ten eerste verkeren we Mije in het reddingwezen en over»
hier niet meer in de dampkring van handigde symbolisch de sleutel van
de Europese Defensie Gemeenschap het boothuis aan de secretaris=pen=
en ten tweede staan onze horloges ningmeester van de plaatselijke com»
stil. Enfin, wij besteden er niet veel missie, de heer P. van der Mije.
tijd aan, omdat we geen tijd hebben,
Of Zandvoort een belangrijk sta»
zoals ik heb opgemerkt. We naderen
is liet de heer Van der Mije in
Port Darwin. 't Is allemaal heel ge* tion
het midden, maar een feit is dat
woon, zo zonder emoties.
5 Februari 1825 (de stranding
Kangeroes springen om het hardst sedert
van de „Virgina") van 39 schepen 325
onder ons. Maar dan is er opeens sen* zeelieden
gered. Naast dit
satie genoeg: Mr van 'Fenema verliest verheugendewerden
zijn er ook
z'n portefeuille
Wat een ellen» verschillende resultaat
zwarte bladzijden aan
de! denk ik hardop. Ik sta handen» te wijzen.
wringend in de mand en moet met
In 1924 sloeg bij een redding op 8
lede ogen aanzien, dat zebra's, ijs» December
om,
beren en ringslangen de portefeuille waarbij eendemanrocireddingbopt
het
leven
liet.
Op
opeten. Ik betuig m'n uitgebreid leed»
November 1874 gebeurde hetzelfde
wezen, maar de burgemeester zegt 25
de stranding van de „Grciswald"
onbewogen: „'t (Heeft zo moeten zijn bij
en
op
19 October 1910 bij de „Van
....en.... eh.... bovendien krijg ik Linderen".
Bij een oefentocht in 1937
'm wel terug!" — „Nou, dat is maar sloeg
de
reddingboot
ook om en ver»
te hopen", zucht ik. „'t Was nog een loren twee Zandvoorters
het leven.
geschenk van Uw grootvader, hè?" In 18(50 werd een roeiersvereniging
De burgemeester knikt zwijgend en opgericht na twee strandingen waar»
zegt diepzinnig: „'t Ding zal de dier» bij
niemand werd gered, maar de
tjes niet goed bekomen, hij was van eenheid
werd in 1864 hersteld.
kernieder!"
Dit
boothuis,
besloot de heer
„Pas op uw hoed, burgemeester!"
U ziet 't: Een logboek, hoe beknopt van der Mije zijn zotoespraak,
legt ons
ook, is altijd nog te lang voor deze
Wij verzamelen een grote menigte krant. Wanneer ik in dezelfde geest grote verplichtingen op de schouders,
meteorietjes om ze aan onze kinde» doorga, dan krijg ik last met de zet» doch Zandvoort hoopt steeds een
ren te geven voor het hinkelen. (Komt terij. Ik moet hier een punt achter sterke schakel te zijn in het Neder»
er weer es wat anders op straat dan zetten — kreeg al een verborgen landse reddingwezen.
knikkers). Intussen realiseren we ons seintje van de redactie — maar voor
De voorzitter van de Zandvoortse
niet dat alle sterrewachten en indivi» ik dat doe, wil ik toch nog vertellen
duele waarnemers tevergeefs naar de dat wij per ongeluk over Christ» Reddingsbrigade, de heer J. G. Bisen»
feliciteerde de K.N.Z.H.R.M.
sterrenregen uitzien. Ze moeten ons church heen vlogen. Wij hadden 't berger,
dat niet kwalijk nemen; over 6V2 pas in de gaten, toen wij de bier» met de nieuwe aanwinst, sprak over
de goede samenwerking en overhan»
jaar blijven wij uit het heelal.
brouwerijen van Mac. Carthy in Ohio digde de voorzitter als klein bewijs
zagen. Ik kan dus niets van Christ» van sympathie een kristallen asbak.
Zaterdag 10 October 1953.
't Is 3.00 uur in de morgen. We ohurch vertellen.
Ook de bemanning bleef niet achter
voelen dat we vrij snel dalen. De
Toen wij Zandvoort hadden bc» en zorgde voor een fraaie electrische
luchtdruk beneemt ons de adem. reikt, bleek 't hier nog steeds Vrij» klok. Tenslotte voerde oudsburgc»
„Wat is er aan de hand?" vraagt mr dagavond te zijn en.... wat heel erg meester iH. van Alphen het woord,
van Fenema, die een uiltje heeft ge= sneu voor ons was: de zaken waren waarbij hij allerlei herinneringen uit
knapt. „Ik denk dat Louise»Adriana tijdens onze afwezigheid gewoon zijn ambtsperiode ophaalde.
wil passagieren," merk ik schaapach» doorgegaan.... Iedereen sliep nog.
Na dit officiële gedeelte kreeg het
tig pp. Het grapje bevalt me zelf niet,
„Die mensen zijn hun tijd ver voor» publiek gelegenheid het prachtig ge»
nu ik 't goed hoor en daarom zeg ik uit", zei de burgemeester,
outilleerde boothuis aan de Thor»
er achteraan: „We zullen es gaan kij»
beckestraat te bezichtigen. Hiervan
ken waar we zijn. Ik buig me over de
BARTJE.
werd druk gebruik gemaakt.

HET NIEUWE BOOTHÜIS

O

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

de,

.

LEKENRECHTBANK
Pot voor kort heb ik altijd de p ---'ehad aan de vele wetten en wetjes
B.z.a. HUISHOUDSTER
n ons land, je wordt zo aan banden.
„De grote stilte"
51 j., bij heer alleen of kl.
jelegd hè. Dit moet je vooral -wel en
gezin. Br. ond. no. 8002 bur. Donderdag 22 Oct. 8 uur
dat mag je vooral niet.
Zand v. Courant.
Juist als het leuk dreigt te worden
Toneelgez.
'Johan
Kaart'
VOETBALVERENIGING
comen ze met een of andere wet aan»
LIEVE
POESJES,
af
te
ha*
Toontje heeft een
dragen en uit is het met de gijn.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
len bij Foto Kino 'Hamburg,
Maar sinds ik vorige week naar de
paard getekend
Gr.
Krocht
19,
tel.
2510.
.Lekenrechtbank'' onder leiding van
Zandvoort meeuwen was uit vorrn.
A. D. Hildebrand ben geweest, ben
tot~/ 4,- (all.
De verwachting dat het Ie elftal van Zondagmiddag WEGGELO* Pr.: ƒ l,-Voorverkoop
k de absolute noodzaak van al die
op
Zandvoortmeeuwen de thuiswedstrijd PEN witsgrijs katertje. Ter. inbegr.).
dingen gaan inzien.
speeldag en 2 dag. ervoor
tegen R.K.A.V.V. zou winnen, is j.l. te bez. Nieberg, Boulevard
Dat kwam zo: We zaten met een
van 10*3 u. Telef. na 12
Zondag niet in vervulling gegaan. De Paulus Loot 33.
stelletje mensen in de zaal en op die
uur. Coupons geldig.
tegenpartij legde door een 3=0 over*
mensen liet meneer 'Hildebrand een
winning beslag op beide punten. Het WONINGRUIL Zandvoort.
jrobleem los, zo maar iets dat aan
elftal van Zandvoortmeeuwen speelde Aang. bov.huis Zandv.laan,
zijn eigen brein ontsproten was.
Abonneert
u
3
k.
en
gr.
keuk.,
ƒ
23,*
p.m.
in deze ontmoeting ver beneden zijn
En dan moesten wij maar uitdokte*
kunnen en hoewel er door de meeste Gevr. ben.huis.
ren of die man of die vrouw uit dat
op
de
Br.
no.
8001
bur.
Zandv.Crt.
spelers hard werd gewerkt, werd toch
probleem schuldig of onschuldig was.
met te weinig overleg gespeeld.
ZANDVOORTSE
En er waren van die mooie bij, zo
Te
koop
gevr.
•
Ook met het tweede elftal vlotte
echt pakkend weet u, van een nette
GASHAARDJE
of
kachel.
COURANT
het nog niet al te best. In de uit*
misvader of een ouwe opoe.
•wedstrijd tegen Bloemendaal 2 leed Br. no. 8003 bur. Zandv.Crt.
Eerst denk je natuurlijk bij jezelf:
Publicatie
vao
dl
dit team een gevoelige nederlaag.
,Wat kan mii dat probleem nou
Nederlandse!»
Het derde elftal dat zijn vier voor*
schelen". En wat de hele zaak nog zo
Kieuwsblad Per.
gaande wedstrijden verloor, slaagde
verschrikkelijk irritant maakte, was,
er in zijn eerste winstpunt te boeken.
dat hij zelf met zo'n stiekum lachje,
de
In de thuiswedstrijd tegen Beverwijk
naast dat probleem ging staan en ons
3 werd n.l. een gelijk spel bevochten.
maar liet modderen.
Het 4e elftal had uit tegen R.C.H.
Enfin, zoals ik al zei, je wiltje er
6 tot tien minuten voor het einde een
Achterweg l
Telefoon 2135
Duiten houden, maar een mens is van
Deze week van Woensdag tot Zaterdag 6 uur:
2*1 voorsprong hetgeen niet voldoen*
nature nu eenmaal bemoeiziek en
de bleek, daar de tegenpartij kans zag
geven we bij aankoop v. Rundvlees (ook gehakt)
vechterig en op die twee eigenschap»
in deze korte tijd toch nog twee doel*
pen had die man gespeculeerd.
punten te maken en dus met de volle
een pakje Margarine voor 28 et
Het lukte eenvoudig niet om je er
van diverse
winst te gaan strijken.
guiten te houden. In minder dan geen
VARKENSCARBONADE
. ƒ 1,55; l kg ƒ 2,90
INBOEDEL*
Opgewekter zijn we over de pres*
rtjd was de hele zaal met elkaar aan
GOEDEREN
taties van het 5e elftal. Deze ploeg
iet krakelen en kibbelen. Die was er
won met fraaie cijfers de uitwedstrijd
Vrijdag en Zaterdag: Reclame v. d. Boterham:
voor en die er tegen, alles schreeuw*
op Woensdag
tegen iHillegom 5 en behaalde hier*
de door elkaar. Wij maar krabbelen
100 gram Osserookvlees en
) f\Q f*6
mee zijn vierde achtereenvolgende
21 October a.s.
aan dat probleem en hij maar lachen.
100 gram naar keuze voor
) "** ***
overwinning. Een mooi succes!
Als u nou eens even nagaat, wat er
's morgens
Na twee nederlagen en één gelyk
met die ouwe opoe gebeurde. Die
spel slaagde het 6e elftal er in Zon*
KL. KROOHT l
10 uur
gapte maar liefst twee pakjes boter
dag thuis tegen VI. Vogels 4 zijn
Telefoon 2432
tegelijk. Opoe hield zeker van een
Goederen voor deze veiling kunt 'U dagelijks opgeven goed leven. Bovendien trekt ze ook
eerste overwinning te boeken.
Junioren a leverde een spannende
Veilinggebouw DE WITTE ZWAAN Telefoon 2164
nog van Drees. dus vond ik per*
strijd tegen E.D.O. b maar moest
soonlijk dat ze het er wel een beetje
toch met een klein verschil de eer
dik oplegde.
aan de Haarlemmers laten.
Maar goed, daar ging het nou niet
MELKERIJ
Het scheelde maar een haar of het tere spelopvatting had, waren de en*
om.
Ie 'Zaterdagmiddagelftal had zijn kele aanvallen van beter gehalte dan
Opoe stak dus twee onwettige pak*
eerste winstpuntje te pakken gehad. van Zandvoort. Een doelpunt bleef
jes boter in haar tas en daar had je
dan
ook
niet
uit.
(0*1).
Zandvoort
De tegenpartij Robaver te Amster*
de poppen aan het dansen.
dam slaagde slechts in de laatste maakte de fout door met drie of vier
Niet dat ze gesnapt werd, nee maar
speelsters
op
de
bal
toe
te
lopen.
twee minuten er in het winnende
de sentimentelen onder het gehoor
Vooral
de
voorhoede
maakte
zich
(ook
Bulgaarse)
doelpunt te scoren.
hadden natuurlijk meelij met Opoe.
Verdienstelijk werk leverde het £e hieraan dikwijls schuldig, waardoor
p. 500 gr.
Heerlijk, verfrissend en last not least
Die zeiden: Laat gaan. dat ouwe
vele
kansen
te
niet
werden
gedaan.
Zaterdagmiddagelftal door de uit*
HACHé VLEES .... ƒ 1,20
gezond
mens. „Als het een knappe jonge
Het
tweede
dameselftal
speelde
wedstrijd tegen S.A.C, gelijk te spe*
CARBONADE .... ƒ 1,20
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 vrouw was geweest of een aardig
len.
. gelijk tegen 'D.E.M. II (2=2).
jong meisje dan was het een schande
LAPPEN
ƒ
1,45
De adspiranten kwamen ditmaal
geweest, maar zo'n ouwe tobbert..
Het
programma
voor
a.s.
Zondag
BOUT
ƒ
1,65
goed voor de dag door van de vier
Dat zeiden de vrouwen.
Bil
j
ar
tel
ub
„De
Zeereep"
§
luidt:
wedstrijden er drie te winnen.
De mannen daarentegen hadden
Ziet de etalage! ';
opgericht
Heren:
Z.H.C.
I*'t
Gooi
II
2
uur
liever een aardig grietje betrapt. Ja,
Uitslagen van j.l. Zondag:
Op 23 Augustus 1953 werd besloten dat is maar net van welke kant je het
Kraaien*Z.H.C. II.
Zandvoortm. 1*R.K.A.'V.V.
0*3
Z.H.C. III*Togo IV
12 uur
tot de oprichting van een biljartver* bekijkt.
Bloemendaal 2*Zandvoortm. 2 5*2
eniging. De vereniging draagt de naam
En als nou eens een rechter zo iets
Kerkstraat 13 - Telef. 3102
Jongens: Eechtrop a=Z.H.C. a.
Zandvoortm. 3*Beverwijk 3
1*1
„De Zeereep" en houdt haar club» moest beoordelen, zonder dat hij in
Dames: Z.H.C. I en II zijn vrij.
R.C.H. 6*Zandvoortm. 4
3*2
avonden in het Hotel*Café*Restau* al die dikke -wetboeken kon naslaan,
Meisjes: ZJrl.'C. a*Alliance c.
•Hillegom 5*Zandvoortm. 5
1*6
rant „Zandvoort Duin" aan de Zee* welke richting of hij moest houden.
Zandvoortm. 6*V1. Vogels 4
3*1
Dan hing het er natuurlijk maar
straat 29. Het ligt niet in de bcdoe*
Warmte in Raadhuis
Zandv.m. jun. a=E.D.O. b
1*2 K.J.C. „NOORD"
ling deel te nemen aan de biljartcom* van af over hoeveel kunstgevoel die
doch uitsluitend genoegelijk rechter beschikte en dan geef ik voor
Donderdag j.l. speelde deze vereni* Voor vernieuwingen aan de verwar* petitie,
Uitslagen van j./. Zaterdag:
een avond per week het spel te be* mij Opoe niet veel kans.
ging zijn tweede ronde voor het mingsinstallatie in het Raadhuis oefenen.
De eerste clubavonden zijn
Of stel je eens voor dat die rech*
Robaver l*Zandvoortm. l
2*1 maandkampioenschap. Na veel span* wordt aan de Raad ƒ 4150 gevraagd.
gebruikt om het moyenne van iedere ter net de Zondag te voren naar een
S.A.C. IsZandvoortm. 2
1*1 ning wisten tenslotte de volgende
speler te bepalen. Daarna zal ge* voetbalwedstrijd van
„Zandvoort* <
Zandv.m. adsp. a*E.D.O. a
1*4 vier spelers zich bovenaan de rang*
Ongeval
speeld worden om het clubkampioen* meeuwen" was geweest en ze hadden
Zandv.m. adsp. b*D.C.O. a
2*0 lijst te plaatsen:
Voor dit doel is een beker be* gewonnen, laten we zeggen met 6*0.
D C.O. b=Zandv.m. adsp. c 1*10
1. A. Schaap, 2. J. Zwemmer, 3. H. Een 5*jarig jongetje stak Maandag* schap.
Zandv.m. adsp. d*R.C.H. k
3*0 Bol, 4. C. Leen.
middag plotseling de Haarlemmer* schikbaar gesteld. De clubavonden Jij de volgende dag met je strafregis*
straat over. Een uit Haarlem komen* worden op Woensdag gehouden. De ter op het beklaagdebankje. Dan had
de automobilist kon niet tijdig meer animo is groot en de prestaties zijn je best kans, dat die rechter zou zeg*
gen: „Beste meid, blijf nou in het ver*
KORFBALNIEÜWS
Dinsdag j.l. werd de eerste wedstrijd stoppen. 'Het kind werd aangereden in stijgende lijn.
volg met je handen van eens ander*
en
liep
verwondingen
op.
Per
zieke»»*
jspeeld
in
het
tournooi
dat
door
Het adsp. twaalftal van de Zand*
mans boter af". Hij zou je een vrien*
Bewoners
Brederodestraat
auto
werd
het
slachtoffertje
naar
een
J.C.
„Noord"
is
georganiseerd.
voortse Kórfbalclub wist Zaterdag*
delijk knikje doen toekomen of een
In deze eerste wedstrijd speelde Haarlems ziekenhuis vervoerd. De moeten huur gaan betalen
middag een 5*0 overwinning te beha*
kneepje in je wang, al naar gelang je
blessures
bleken
gelukkig
niet
van
K.J.C.
„Noord"
Dames
tegen
K.J.C.
len op Oosterkwartier adsp.
„Opoe" of „grietje'' was en daarmee
aan gemeente.
Oosthoek 4 versloeg Zondagmid* „Noord" iHeren, daar de K.J.C. „Pa* ernstige aard te zijn, zodat 't knaapje
was de zaak afgedaan.
weer
naar
huis
kon
gaan.
pcgaai"
uit
Haarlem
verhinderd
was.
dag Z.H.C. 2 met maar liefst 6*1.
Maar had je de pech. dat hij afge*
Bij het opmeten van de destijds van
Deze wedstrijd werd door K.J.C.
de familie Quarles van Ufford aan* lopen Zondag op het veld was ge*
„Noord" Heren gewonnen met 24094 DE LEZINGEN
gekochte terreinen achter de Brede* weest en. jij moest de volgende dag
punten en 11 marsen tegen 20787 van Dr Fl. DE BOER
ZANDV. HOCKEY CLUB
rodestraat bleek, dat enkele kleine op het matje komen, dan kon je ge*
punten en 7 marsen van de Dames.
rust rekenen op 10 jaar, want wat zou
Vrijdag j.l. kwam in dit tournooi De eerste der drie lezingen door Dr gedeelten van deze grond waren ge* die
Zandvoort wint met 1=0 van
man een humeurtje hebben ......
voegd bij de erven van de navolgende
K.J.C.
„Corodex"
tegen
K.J.C.
„On*
Florence de Boer, vrouwenarts te
Ijsvogels
Oh meneer.
derling Genoegen" te spelen. Deze Haarlem, gisteravond in 'Hotel Keur panden aan de Brederodestraat:
Daarom is het heel goed, dat wij
Het eerste elftal heeft beide punten wedstrijd werd door K.J.C. „Corodex" gehouden, verheugde zich in een zeer
a. bij nr. 41: erf met uitrit 65 m2; hier
in Nederland alleen maar „leken*
weten binnen te halen, dank zij een met 24082 punten en 9 marsen tegen grote belangstelling. Ongeveer hon*
b. bij nr. 45: erf 35 m2;
rechtbankje"
spelen en dat de rech*
verdiende 1=0 overwinning op IJs* 21254 punten en 11 marsen van „On* derd dames waren er aanwezig.
c. bij nr. 47: erf 35 m2;
ter zich moet houden aan de letter
vogels.
derling Genoegen" gewonnen. De
d.
bij
nr.
49:
erf
50
m2;
Deze serie, die weliswaar een ge*
Het grootste deel van de wedstrijd stand in dit tournooi is momenteel: heel vormt, is nog zeer goed te vol*
e. bij nr. 53: erf, waarop door ge van de Wet. GELSKE DE NES.
is Zandvoort in de meerderheid ge*
bruiker een schuur is gebouwc
gen wanneer bijv. de eerste lezing is
1.
K.J.C.
„Noord"
Heren.
weest. De eerste aanvallen waren wel
37 m2.
gemist, daar Dr de iBoer in het kort
2.
K.J.C.
„Corodex".
voor de tegenpartij, maar de hechte
nog even de voornaamste punten uit De gebruiker van de onder b. en c Baldadigheid
3. K.J.C. „Onderling Genoegen
verdediging wist hier wel raad mee.
het vooraf besprokene herhaalt.
(Haarlem).
bedoelde grond en een vroegere ge
woning aan de Kost*
Na een acht minuten spelen ver*
De grote opkomst bij .deze lezin* bruiker van de onder a. bedoelde Een ruit van een sneuvelde
4. K.J.C. „Noord" Dames.
Zondag*
plaatste het spel zich naar de helft
genreeks, die toch reeds voor de grond betaalden daarvoor destijds verlorenstraat
vermoedelijk tengevolge van
van Ijsvogels. Na twintig minuten
tweede maal in Zandvoort wordt ge* aan de familie Quarles van Ufforc ochtend,
met een katapult. Schade
spelen scoorde linksbinnen E. Vlee*
geven, is wel een bewijs hoe de vrouw een geringe jaarlijkse vergoeding als een ƒ„schot"
25,—!! 'Naar de jeugdige dader
ming het enige doelpunt van de wed*
van
deze
tijd
het
grote
nut
en
de
erkenning van de- eigendom. De overi
strijd. Ook in de tweede helft was Zeepost
noodzaak gaat inzien van een vak* ge stukken werden zonder medewe wordt een onderzoek ingesteld.
Zandvoort sterker, doch doelpunten
kundige voorlichting.
ten van de vorige eigenaresse in ge N.R.V. organiseert
Met de volgende schepen kan zee*
bleven uit.
G.H.
bruik genomen.
Het tweede behaalde wederom een post worden verzonden. De data,
Herfsttocht
Van de zijde van de gemeente be De Nederlandse Reisvereniging afd.
0*0 gelijk spel, nu tegen Hermes. Deze waarop de correspondentie uiterlijk
staat er geen bezwaar tegen de hui Zandvoort organiseert 25 October een
wedstrijd kenmerkte zich door snel
dige bestemming van deze grond te Grote iHerfsttintentocht in de rich»
spel, prima verdedigen van beide par* ter post moet zijn bezorgd, staan,
continueren, mits een behoorlijk ting
tijen en zwak voorhoedespel, zowel achter de naam van het schip ver*
van Ede.
telefoonnummers huurcontract wordt opgemaakt en een
van Zandvoort als van Hermes. Reeds meld:
redelijke huurprijs wordt betaald. Als
na vijf minuten gaf middenvoor Hen*
en adressen
zodanig komt B. en W. ƒ 0,25 per m2
nis een hard schot, doch dit werd Indonesië:
per jaar billijk voor.
gestopt. Voor een tweede schot op
m.s. „Willen» Ruys" (19 Oct.)
2000 Brandmelding
Monopole
het doel van de tegenpartij moesten
m.s. „Kota Gede" (22 Oct.)
Lid Commissie
we tot ver in de tweede helft wach* Nieuw 'Guinea: m.s. „Willen» Ruys" 2403 Commandant Brandweer
Dinsdag 13 Oct. 8 uur: film „Versto*
ten. Ondanks het uitblijven van doel*
3043, 3044 Folitie
voor Georganiseerd Overleg ten vrouwen".
(19 Oct.)
punten was deze wedstrijd het aan*
Woensdag 14 Oct. 8 uur: idern.
2100 Politie (alleen T. noodgevallen)
kijken ten volle waard. Vijf minuten Ncd. Antillen:
De heer W. van der "Werff heef Donderdag 15 Oct. 8 uur: Liederen
2345 Gen». Secretarie
voor tijd moest deze sportieve strijd
s.s. „Boskoop" (19 Oct.)
ontslag genomen als lid van de com
en chansons door Georgette 'Hage*
gestopt worden daar linksachter v. Australië: via Engeland (17 Oct.)
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la missie voor Georganiseerd Overleg
doorn, aan de vleugel Pierre Ver*
Kootcn een ernstige verwonding op*
in Ambtenarenzaken, in verband me
donck. Culturele kring „'t Helm".
2262
Informatiebureau
Vreetnd'ölinCanada:
s.s.
„Groote
Beer"
(17
Oct.),
liep. Beide partijen besloten toen de
zijn benoeming als lid van het col
grenverkeer, Kiosk Raadhuispleln lege van B. en W.
m.s. „Prins Willen» van Oranje"
wedstrijd niet verder te spelen.
Stadsschouwburg
(22 Oct.)
Het zwakke punt van dit elftal
'B. en W. stellen voor in diens
2887 StoomwasserU „Hollandia",
Haarlem
tal blijft de voorhoede. In twee wed* 'Zuid Afrika: m.s. „lOranjefontein)
fqnstrykerij, J. H. G. Weenink, plaats een nieuw lid te benoemen.
strijden geen doelpunten zegt genoeg.
Momenteel bestaat de commissie Dinsdag 13 Oct. 8 uur: Italiaanse
(20 Oct.)
Pakveldstraat 30 a
Opera brengt „Butterfly".
(Het derde draagt nu definitief de 'Zd. Amerika: s.s. „Presidente Péron" 2135 Zandvoortse Courant, Ciertcnuit de leden: Ir P. G. van Kujjk, C
rode lantaarn, door een 3*0 nederlaag
Slegers en \V. van der Werff. Plaats Donderdag 15 Oct. 8 uur: Rotterd.
(17 Oct.)
bachs
DrukkerU,
Achterweg
l
Toneel met „Muizen en mensen".
tegen H.H.IJ.C. IV.
vervangende leden zijn: Mevr. A. M
'Het eerste dameselftal speelde een Nw. Zeeland: via Engeland (17 Oct.) 2424 Autobedrijven „Rinko"
Mol*van Bellen, J. L. C. Lindeman en Zaterdag 17 Oct. 8 uur: Nederlandse
Oranjestraat
en
Stationsplein
Comedie met „De grote stilte".
aantrekkelijke wedstrijd tegen Be Fair Suriname: m.s. „Bonaire" (28 Oct.)
J. W. Gosen.
II. Zandvoort heeft lange tijd het
De voorzitter van de commissie Zondag 18 Oct. 8 uur: idem.
3975 Joh. Sijtstna's Leesbibliotheek
Inlichtingen
over
de
verzendings*
heft in handen gehad. 'Vooral beide
„De Opbouw", Tollensstraat 47. door het college aangewezen, is d( Donderdag 22 Oct. 8 uur: Toneelgez.
data van postpakketten geven de
Johan Kaart met „Toontje heeft
backs waren zeer goed.
burgemeester, terwijl de heer A. Kerk
2254
Wijnhandél
Lefferts, Zeestr. 44 man als pi.v. voorzitter optreedt.
Daar de tegenpartij echter een be* postkantoren.
een paard getekend".

Sport

Zaterdag 17 en
Zondag 18 Oct. 8 uw
Nederl. Comedie
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Nieuwe Zandvoortse straten
worden genoemd
naar verdienstelijke ingezetenen
HERMAN

HEIJERMANSSTRAAT

WORDT „DE FAVAUGEPLEIN''

werd Zandvoort door 2 Engelse
oorlogsschepen beschoten. 'Door
deze beschieting geraakte een
Zandvoortse vissersschuit in brand.
Matthijs Molenaar nam toen het
kloek besluit dat vaartuig zo mo*
gelijk te behouden. Hij wierp zich
in zee en zwom naar de brandcndf
schuit, die hij, onder het bereik
der vijandelijke kogels bluste en
zo behield.
Indien tot het vorenstaande mocht
worden besloten stelt men voor de
tegenwoordige Willem
Draijer»
straat te noemen „Schelpslraat".
Deze straat bevindt zich recht te*
genover de ingang van het hotel
„De Schelp".

I. De heer G. N. Kruisheer e.a., al°= 3. Zuster Dina iBronders. (Alberdina
Elisabeth Frederika Bronders, ge*
len bewoners van de Herman Heijer*
boren op 29 Mei 1880). Was van
mansstraat hebben zich tot B. en W.
1903 tot 1946 wijkvcrpleegster al*
gewend met een verzoekschrift om
te bevorderen, dat de naam van deze
hier. Heeft steeds met opofferende
zorg haar patiënten gediend. Zij is
straat wordt gewijzigd in „de Fa:
enige jaren geleden in het 'Dia*
vaugeplein".
conessenhuis te Haarlem overle* IV. Tenslotte heeft men gezocht
Zij voeren hiervoor o.m. de vol*
den.
naar een passende naam voor de
gende argumenten aan.
geprojecteerde weg, lopende
a. Uit de naam Herman Heijermans» 4. .Willem Draijer. Geboren in 1839; nieuw
vanaf
de
van de iZand»
straat blijkt niet, dat hun woningen
overleden in 1919. Bekend redder voortselaannoordzijde
tot de trambaan, langs
aan zee gelegen zijn en wel speci*
van drenkelingen en schipbreuke* het te stichten
Tehuis voor bejaar*
aal aan de Boulevard de Favauge,
lingen. Was Broeder in de orde den.
terwijl men dit indertijd toch tot
van de Nederlandse Leeuw. Naar
Deze weg krijgt in de toekomst in*
uitdrukking heeft 'willen brengen
hem werd omstreeks 1930 reeds derdaad
het karakter van een „weg";
in de tekst van de gedenksteen,
een straat genoemd (de verbin* volgens het
uitbreidingsplan ligt het
welke is aangebracht in de noorde»
dingsweg tussen Haarlemmerstraat namelijk in de
bedoeling hem te la»
lijke gevel van de flatgebouwen.
en Dr C. A. Gerkestraat).
ten aansluiten op de van Lennepweg
b. Niemand zoekt bedoelde straat 5. Matthijs Molenaar. (Vermoedelijk in plan Noord.
bij de Boulevard de Favauge, doch
geboren in 1782 en overleden op
De mening heerst, dat de herinne»
eerder in Plan»Noord, waar ver*
11 Juni 1825). Matthijs Molenaar ring aan de schrijver (Herman Heijer*
schillende straten de naam dragen
is bekend geworden door zijn moe* mans in Zandvoort levendig dient te
van Nederlandse schrijvers en
dig en doortastend optreden tij* worden gehouden. Deze weg zou dan
dichters.
dens de beschieting van Zandvoort de naam krijgen van „Herman Heijer:
in 1805 door de Engelsen. In 1805 mansweg".
Voorts wordt er in het verzoekschrift
op gewezen, dat de tegenwoordige
Herman Heijermansstraat
feitelijk
geen straat, doch een plein is.
Deze argumenten worden onder»
schreven en voorgesteld wordt daar* Rechtszaak tussen aannemer en Gemeente Zandvoort
om de straataanduiding (Herman
Heijermansstraat te wijzigen in „de
Gemeente betaalde voor sloopwerkzaamheden
Favaugeplein".
II. Langs de Wilhelminaschool is
van de Dr C. A. Gerkestraat af een
straat geprojecteerd — en reeds ge*
deeltelijk aangelegd — welke min of
meer parallel loopt met de Bredero»
destraat. Men stelt voor, deze straat
te noemen Prins Bernhardstraat.
III. iHet is nodig enkele wegen, ge*
projecteerd ten Zuiden van de Dr C.
A. Gerkestraat een naam te geven.
Deze wegen zullen, indien de Raad
er'in^'toestemt, heten:
1. Frans Zwaanstraat;
2. Piet Leffertsstraat;
3. Zuster Dina Brondersstraat;
4. Willem Draijerstraat;
5. Matthijs Molenaarstraat.
Hierbij wotdt uitgegaan van de ge*
clachte, dat de Dr C. A. Gerkestraat
werd genoemd naar wijlen een be»
kend en verdienstelijk ingezetene der
geireente. Men zou ook aan de in de
omgeving van de Dr C. A. Gerke*
straat geprojecteerde straten de na»
men van destijds bekende Zandvoor*
ters willen geven, teneinde daardoor
de herinnering aan hun naam en hun
daden levendig te houden.
Voor zoveel nodig vermelden wij
hieronder enkele bijzonderheden van
de personen wier naam aan een straat
verbonden wordt.
1. 'Frans Zwaan; Oudswethouder de*
zer gemeente; één der oprichters
en vele jaren voorzitter van de
W'erklieden*vereniging „Onderling
Hulpbetoon" alhier.
2. Piet Lefferts. ('Petrus Johannes
Lefferts, geboren te Zandvoort op
21 Maart 1923). Is op 3 Augustus
1951 verdronken bij een poging om
een bader, die in levensgevaar ver*
keerde, te redden.

3 December
SINT NICOLAASFEEST
voor de Zandvoortse scholen
Vanaf

VRIJDAG 16 OCTOBER 1953

17 Oct. lijsftcollecte

Voor de viering van het Sint Nico»
laasfeest van de Zandvoortse scho»
len zal vanaf 17 October een huis:
aan:huisicollecte met intekenlijsten
worden gehouden.
Het programma dat de Zandvoort:
se schoolkinderen zal worden aange:
boden is nog niet geheel bekend. Wel
staat vrijwel vast dat voor de grote*
ren door het onderwijzend personeel
een opvoering zal worden gegeven
van het toneelstuk „De pantoffels
van Aboe Kasim", een stuk dat altijd
veel succes bij de jeugd heeft ge:
oogst, hetgeen wij in onze eigen
schooltijd zelf hebben mogen erva*
ren.
Het Sirit Nicolaasfeest zal zoals
gewoonlijk, worden gegeven in Mo:
nopole en wel op Donderdag 3 De:
cember.
Het spreekt vanzelf dat wij deze
collecte van harte aanbevelen in de
belangstelling van alle 'ingezetenen.
Het Sint Nicolaasfeest is voor de
jeugd een hoogtepunt in hef jaar en
hef is zaak dat dit door de financis
ele medewerking van alle gemeentes
naren, zo kan blijven.

in de oorlog f 195.000 te veel . . . .
Gedurende de bezettingsjaren wer»
den in de gemeente Zandvoort o.m.
slopingswerkzaamheden verricht door
de fa. Gebrs. de Boer te Oostzaan.
Door de gemeente werd hiervoor een
bedrag betaald van ƒ 277.194, 93. De*
ze som werd terstond door het Rijk
weer vergoed. Bij het Ministerie van
Financiën is men echter na de oor»
log eens een onderzoek gaan instel»
len naar deze-" aitgXven. -Het bleek
daarbij dat de aannemer bedragen
heeft laten betalen die volstrekt met
in overeenstemming waren met de
toenmalige geldende loon* en prijs»
voorschriften.
Volgens het Ministerie van Finan*
cibn zou Zandvoort slechts een be»

drag van ƒ 82.434,94 hebben behoe»
ven te betalen. D.w.z. dat een 'teveel
betaald is van bijna ƒ 195.000>-.
Daar het uiteindelijk het Rijk is
geweest dat dit bedrag heeft vergoed,
ligt het voor de hand dat dit de ge»
meente heeft verzocht het teveel be»
taalde terug te vorderen. De proces»
kosten zullen eventueel door het Rijk
worden betaald. De Raad wordt
dan
ook-'verzocht-'zijn-toestemrrring1 te -ge=
ven voor het aangaan van een rechts»
geding, dat naar de mening van de
raadsman der gemeente, Mr 'J. H. J.
Simons, voor Zandvoort gunstig zal
kunnen verlopen. )Het 'terug te vors
deren geld vloeit uiteraard in 's Rijks
kas.

van charme en geest
... .Georgelfe Hagedoorn trad op
Het feit dat een vrijwel gevuld Mo»
nopole Georgette Hagedoorn en
Pierre Verdonck gisteravond met een
ovationele bijval tot twee toegiften
dwong, is op zichzelf reeds een mo»
tief om 'te zeggen dat de eerste avond,
georganiseerd door 't Helm, een suc*
ces is geworden.
Voorzitter Mr A. Merens had wei»
nig tijd nodig om in een vlotte speech
zijn verheugenis uit te spreken over
het feit dat de vaste kern van be*
langstellenden voor de Helm*avonden
van ongeveer 70 in het vorig seizoen
is gestegen tot circa 250 in dit jaar.
Een inderdaad tot voldoening stem»
mend verschijnsel.
*

voor 't Helm....

van Davids. Madame 'lArgent kon de
stem van Edith Piaff, voor wie dit
lied geschreven is, met geheel doen
vergeten. De climax van de avond zat
echter in de staart c.q. de toegiften
die de frivole fin de siècle*sfecr
in al zijn speelse en joyeuse hoedanig*
heden op 't toneel brachten. Zelfs zó
dat de voorafgaande mijmerij van een
gewoon meisje door Annie M. G.
Schmidt werd overtroffen. Voor
ons zijn Le fiacre en Madame Arthur
de chansons waarin het hogeschool»
cabaret van Georgette Hagedoorn
het boeiendst en verrukkelijkst voor
de dag komt.
Zeker moet men Pierre Verdonck
alle lof geven voor zijn vaak fijnzin*
nige en uiterst knappe begeleiding.

De kunst van Georgette Hagedoorn
staat wel enigszins op zichzelf in het Ds Oldeman wordt
Nederlandse cabaretleven. Afkom*
stig van het „grote toneel", heeft zij 15 November bevestigd
zelfs in de voordracht van liederen Ds R. H. Oldeman, die de vacature,
en chansons het acteren een ruime ontstaan door h-et vertrek van Ds E.
plaats gegeven. Haar trefzekere mi*
zal gaan vervullen wordt op
miek maakt ieder lied dan ook voor Saraber,
15 November als predikant van de
een deel tot sketch.
Hervormde Gemeente te 'Zandvoort
Vóór de pauze bracht zij liederen bevestigd. De bevestiging vindt des
van stad en land, waarbij vooral het morgens
plaats door Dr M. v.d. Voet
Groningse Mien Mouder en hec
te Haarlem*Noord, terwijl
Schotse John Blunt meesterlijk gege» predikant
middags om drie uur de intree*
ven werden. 1'iHeure de Tapérittf, een 's
uitbeelding van diverse typen op een dienst wordt gehouden.
Parijs' café*terrasje, bevatte vele ver*
rassingen. De uitbeelding van het B U R G E R L I J K E S T A N D
meisje dat krachtdadig bemind wordt,
9—15 October 1953
de filosofie van de wel*niet getrouw*
de meneer en het liedje „Le petit rat Geboren: Richard Gerardus Maria,
de l'opéra'' b.v. sprankelden van een
dochter van J. H. Jansen en M. J.
pikante charme. Het geheel is wel een
Brugman; Anna Geertruida, doch*
zeer originele wijze om een stukje
ter van A. C. 'Koper en A. G. We*
'Frankrijk en met name Parijs te ty»
ber; Elisabeth Maria, dochter van
peren.
G. G. Kol en C. M. Schouten.
Na de pauze zong Georgette iHagc*
J. Termos en J. A.
doorn liedjes uit het internationale Ondertrouwd:
Dorsman.
cabaret, waaronder onige o.i. minder
sterk uitvielen (A'BCD, Kisses ten) Getrouwd: D. Lopuhaii en E. C.
?Iaarman; W. J. Keur en J. Paap.
maar waarin hoogtepunten voorkwa»
men zoals b.v. "Klap eens in je hand* Overleden: J. Vermeulen, oud 90 jr„
jes, een toch wel meesterlijk liedje
weduwnaar van E. Sweers.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

In een
betrekkelijk
lange tijd heeft de
agenda voor een
Raadsvergadering in
Zandvoort niet een
dergelijke omvang en
variatie vertoond als nu voor de zit:
ttng van Dinsdag a.s. het geval is.
Gezien de ioon en het verloop van
de discussies in de twee voorgaande
vergaderingen van de nieuwe Raad,
is er alle aanleiding om zich af te
vragen hoe het dit keer zal veilopen.
Zeker is dat deze agenda verschillen:
de punten bevat, waarbij de kloof
die in de Zandvoorlse gemeenteraad
is ontstaan, zich weer ondubbelzm*
nig kan vertonen. Verschillende voor
Zandvoort uiterst belangrijke onder:
werpen zullen ter tafel komen, waar:
bij wethouder van der Werff de ge:

bruikelijke toelichting wel zal moe:
ten leveren. Ook dit kan opzichzelf
belangrijk zijn, daar hierdoor de mo:
gelijkheid ontstaat het vertrouwen in
zijn beheer van de portefeuille van
Publieke Werken en Wederopbouw
te vergroten. Dit zou zeker niet wei:
nig bijdragen tot een minder toege:
spitste houding van de diverse groe:
pen waarin de Raad zich verdeelde.
Al met al zijn er dan ook in meer
dan een opzicht termen aanwezig om
de aanstaande Raadsvergadering mei
een bijzondere belangstelling fege:
moet ie zien. Juist omdat niemand
eraan twijfelt dat de aard van de de.
batten voor verbetering vatbaar is,
zou door velen een dergelijke wijzi:
ging 1en goede met genoegen worden
begroet.

In Zuid zal nog veel woningbouw
plaatsvinden
Reeds in de vorige Raadsvergadering
werd door de Wethouder van Pu*
bliekc Werken medegedeeld dat bin»
nenkort een voorstel aan de orde zou
komen voor het bouwrijp maken van
gronden, waarop ca. 350 huizen kun»
nen worden gebouwd.
~Het betreft hier terreinen ten Oos*
ten van de Tolweg, het terrein tus*
sen de Tolweg en dei reeds gedeelte*
lijk aangelegde weg t'en Westen van
de Wilhelminaschool en het terrein
achter de bestaande bebouwing van
de 'Brederodestraat van de.Juliana*
school tot het verkeersplein bij de
iHugo de Grootstraat. De eerste twee
terreinen worden volledig bouwrijp
gemaakt en het ligt in de bedoeling

Zandvoorts Raad
door de Kroon
in het gelijk gesteld
Op 2 October 1951 stelde de raad der
gemeente Zandvoort controleregelen
vast voor met geldelijk beheer be?
laste ambtenaren. Gedeputeerde Sta»
ten van Noord Holland onthielden
aan dit besluit op 5 Maart 1952 hun
goedkeuring, omdat in die regelen een
bepaling ontbreekt volgens welke
burgemeester en wethouders een be*
paald persoon moeten aanwijzen,
welke de financiële administratie ter
secretarie moet bijhouden. De raad
ging van dit besluit m beroep bij de
Kroon omdat hij meent dat een der*
gelijk voorschrift met overeenstemt
met de bepalingen van de gemeente*
wet.
'Bij 'Koninklijk besluit van 17 Sep*
tember j 1. is de raad in het gelijk
gesteld. Met vernietiging van het be*
sluit van Gedeputeerde Staten is aan
het desbetreffende raadsbesluit door
de Kroon goedkeuring verleend.

Het moeilijke vraagstuk
der vivisectie
in Zandvoort aan de orde
Op Donderdagavond 22 October
wordt in Zandvoort, n.l. in Zomer*
lust, een avond georganiseerd door
de Anti*Vivisectie»Stichting. Er wor*
den dan twee lezingen gehouden met
films. Mej. Mr M. Stuart spreekt
over Het vaccinatievraagstuk. (Welke
gevaren zijn er aan inenting verbon»
den?). De heer W. Groen zal het
woord voeren over het onderwerp
Dierenbescherming
en
Vivisectie:
vraagstuk. Na de pauze bestaat de
gelegenheid tot het stellen van vra*
gen en tot gedachtenwisseling.
De Anti»Vivisectie»Stichting be»
weegt zich op een moeilijk terrein.
Zij pleit voor het afschaffen van proe»
ven, die vaak uiterst pijnlijk zijn, op
dieren. Een streven dat steunt op ge*
gionde zedelijke motieven.
Aan de andere kant zijn er vele
wetenschapsmensen
die
vivisectie
een noodzakelijk middel achten om
ziekten, waarmee de mensheid te
kampen heeft, zo doeltreffend moge»
lijk te bestrijden. Hier staan dus wel
twee opvattingen tegenover elkaar,
die beiden verdedigbaar zijn, en
waartussen een keuze bij/onder
moeilijk is. Uiteraard is het probleem
in deze enkele regels tot zijn een*
voudigste vorm teruggebracht. Het
vraagstuk heeft nog vele andere kan*
ten en een inzicht op dit gebied lijkt
ons fceker dienstig, daar het hier een
kwestie betreft die in een beschaafde
maatschappij meer aandacht verdient
dan /ij momenteel geniet. De toe*
gang op deze avond is vrij en uit*
sluitend voor personen boven de 18
jaar.

riolering, bestrating, plantsoenen en
straatverlichting aan te leggen. Ge»
zien de grote vraag naar bouwterrein
in Zandvoort, vooral ook van de zij»
de van particulieren, is reeds in de
naasts toekomst bebouwing van de»
ze gronden te verwachten. Het beeld
dat cle/e buurt later te zien zal ge*
ven wordt vergeleken met de omge»
ving van de Thorbeckestraat, d.w.z.
flauwhellcnde wegen.
EEN

VIJVER.

Als aantrekkelijke bijzonderheid valt
te vermelden dat ten Zuiden van de
bebouwing achter Hotel de Schelp
een vijver zal worden gegraven, ivei»
ke deze buurt aanmerkelijk zal ver/e*
vendigen en verfraaien.
Er wordt bij de Raad op aange»
drongen om de nodige werkzaamhe*
den op korte termijn te_doen aanvan» .
gen en een crediet van ƒ 725 000,—
beschikbaar te stellen.
Prijzen van de bouwgrond
In aansluiting op het bovenstaande
zal de Raad de grondprijzen moeten
vaststellen, die zullen worden bere»
kcnd aan hen die een woning op de*
ze terreinen wensen te bouwen.
In het algemeen zijn de prijzen de
volgende:
voor scholenbouw ƒ 4,50 per m.2;
voor bungalowbouw f 6,— per m2;
voor woningbouw ca. ƒ 9,—, ƒ 10,—,
ƒ 11,-, ƒ 12,- en ƒ 14,- p. m2;
voor flatbouw ƒ 14,— en ƒ 15,—
per m2.
Mochten de aanbestedingskosten voor
de hierbovengenoemde werkzaamhe»
den veel hoger liggen dan het ge»
raamde bedrag, dan is het uiteraard
mogelijk dat de prijzen gewijzigd
worden. Voordat de aanbesteding
heeft plaats gevonden zullen door de
Gemeente dan ook waarschijnlijk
geen definitieve prijzen aan eventuele
kopers van de grond worden ge»
noemd.

Wim Hildering brengt
„Spel met het noodlot"
De Zandvoortse toneelvereniging
Wim Hildering zal op 26 Nov.'een
opvoering geven van „Spel met het
noodlot" van Williams. De regie is
in de vertrouwde handen van A. van
Mounk uit Haarlem.

Chr.

Besturenbond

De Christelijke Besturenbond te
Zandvoort organiseert vanavond m
Ons Huis een lezing over H.et gezin
en het sociale leven.
Er zal tevens gelegenheid bestaan
om vragen over dit onderwerp te
stellen.

Gexneenteavond Herv. Kerk
De eerste Gemcenteavond van de
Ned. Hervormde Kerk te Zandvoort
wordt in dit seizoen gehouden op
Donderdag 22 October m Ons Huis.
Ds tH. van der Loos uit Haarlem
spreekt dan over „Wee en wel in de
gevangenis".
Deze avond is zowel voor Wijk
Zuid als Noord.

WATERGETIJDEN
HW DW HW LW
Strand
Oct.
berijdbaar
18 11.42 18.30 -.
,- 15.30»22.30
19 0.18 7.30 12.53 20.— 4.30*11.00
20 1.15 S.— 13.42 20.30 5.00*11.30
21 2.- 9.- 14.22 21.30 6.00»12.30
22 2.42 9.30 15.01 22.- 6.30»13.00
23 3.24 10.30 15.46 22,30 7.30*13.30
24 4.09 11.— 16.28 23.30 8.00*14.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

FAMILIEBERICHTEN
In-plaats van kaarten
JACOB TERMES
en
JANSJE ALBERTINA DORSMAN
hebben de eer kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk waarvan
de voltrekking zal plaatshebben op
Donderdag 29 October a.s. om 11.45
uur ten Raadhuize te Zandvoort.
Huwelijksinzegening in de Ned. ,Her=
vormde Kerk om 12.15 uur door de
Weleerw. Heer Ds C. de Ru.
Zandvoort, 15 October 1953
Brederodestraat 65
Achterom l '
Hartelijk danken wij allen, die ons
25»jarig huwelijksfeest onvergetelijk
hebben gemaakt.
A. Molenaar
A. Molenaar ede Jager
A. J. v. d. Moolenstraat 4

ZONDAGSDIENST
Alleen voor spoedgevallen van Za*
terdag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur.
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

PREDIKBEURTEN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente' Zandvoort
BEKENDMAKING
riet Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
van 19 October 1953 af, gedurende
vier weken op de gemeente*secretarie
voor een ieder ter inzage ligt het ont*
werp van een partieel uitbreidings*
plan in onderdelen (plan J), houden*
de een herziening van de vigerende
uitbreidingsplannen voor het dorp
Zandvoort, voorzover deze betrek*
king hebben op het "gedeelte der ge*
meente, gelegen ten "Zuiden van een
denkbeeldige lijn lopende over de
Hogeweg, via de Grote Krocht naar
en over de Haarlemmerstraat, de
Zandvoortselaan (van perceel nr. 2
t/m nr. 34), langs de erfscheiding tus*
sen de percelen Zandvoortselaan 9
en 11 naar de trambaan van de N.Z.
H.V.M. en over deze baan verder
Olostwaarts tot het punt, waar de
langs de Oostzijde van het in aan*
bouw zijnde bejaardentehuis gepro»
jecteerde weg die baan zal kruisen.
Gedurende bovenstaande termijn
van vier weken kunnen belangheb»
benden bij de gemeenteraad rbezwa*
ren tegen dit ontwerp indienen.
Zandvoort, 14 October 1953
Het Hoofd van
het gemeentebestuur voornoemd,
W. VAN DER WERFF, wnd.

Feestavond Z.H.V.
De Zandvoortse (Handelsvereniging
zal op Maandagavond 19 Oct. in Mo*
nopole zijn jaarlijkse feestavond vie*
ren.

Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 18 October
10 uur: Dr Ch. de Beus, predikant
„ZANDVOORTMEEUWEN"
te Overveen.
Zal Zandvoortmeeuwen zich
7 uur: Jeugddienst: Ds C. J. v.d.
herstellen?
Sluis, pred. te Overschie.
Het Ie elftal van Z'andvoortmeeuwen
Ned. Protestantenbond, Srugstraat 15 speelt a.s. Zondag- de uitwedstrijd
tegen Wilhelmus te Voorburg. Na de
Zondag 18 October
nederlagen in de drie voorgaande
10.30 uur: Dr A. van Biemen van wedstrijden verwachten we thans dat
Bentveld.
het elftal zich Zondag, zal rehabilite*
ren en voor een overwinning zal zorgt
Parochie H.H. Agatha. Grote Krocht dragen. We hebben voldoende ver*
trouwen dat het Ie team zijn uiterste
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur best zal doen om een gunstig resul*
Hoogmis.
taat te behalen.
's Avonds 7 uur Lof.
Het 2e elftabizal in de thuiswed*
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. strijd tegenj ^Ö-SdV. 3 trachten aan de
'g Avonds 7.30 uur Lof.
nederlagenreeks een einde te maken.
Hopenlijk slaagi^het hierin!
Voor het eerst in dit seizoen komt
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
het 7e elftal a.s. Zondag in het veld
hoek Emmaweg
in de thuiswedstrijd tegen Halfweg 4.
Zondag 18 October
Met belangstelling 'zien we het re*
10 uur: Ds E. Zijlstra van Aerden* sultaat van het \yederoptreden van
hout.
dit elftal tegemoet»
17 uur: Ds A. de Ruiter. Znd. 25.
Een goede kans geven we ditmaal
aan het Ie Zaterdagmiddagelftal om
in de thuiswedstrijd a.s. Zaterdag*
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
middag tegen S.V.J; minstens een ge*
Dinsdag 20 October
lijk spel te behalenf Als tenminste de
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis'. voorhoede maar een beetje beter op
"5pr. Joh. H. van Oostveen, evan* schot is.
,
gelist te Voorburg.
Programma voor Zaterdag 17 Oct.:
Zandvoortm. 1=S:V.J. l
4 u.
Zondag 18 Oct. 9.45 uur: Radiotoe*
Zandvoortm. 2=IJmuiden 5- 3.30 u.
spraak (op 298 meter) door Dr J. C.
R.C.H. a*Zandv.m. adsp. a
4 u.
Brandt Corstius van het Humanis*
'Zandv.m. adsp. c*Haarlem f 2.30 u.
tisch Verbond. Onderwerp: „Wat is
Haarlem h»Zandv.m. adsp. d 3 u.
de waarheid?"
Programma voor Zondag 18 Oei.:
Wilhelmus*Zandvoortm. l 2.30 u.
Zandvoortm. 2»V.S.V. 3
9.45 u.
2*Zandvoortm. 3 9.45 u.
Neem nu een kloek besluit Vl.Vogels
Zandvoortm. 4*D.C.O. 3
12 u.
Zandvoortm. 5*H.B.C. 4
12 u.
Schakel Uw
E.D.O. 9*Zandvoortm. 6
9.45 u.
O U DÉ V
Zandvoortm. 7*Halfweg 4 9.45 u.
V.V.B. a*Zandv.m. jun. a
12 u.
Radio uit!
Zandv.m. jun. b*Haarlem d'9.45 u.
Een NIEUW
GELIJK SPEL VAlvT DE POLITIE
Philips radio*
iHet
Zandvoortse politie*elftal wist
toestel ƒ 210,het Dinsdagmiddag tegen het tweede
of sparen, terwijl Ü luistert, ƒ 2,90 p.w. elftal van Haarlem niet verder te
Wist U, dat gramofoonmuziek zo brengen dan tot een 3*3 gelijk spel.
Zandvoort heeft drie punten uit
mooi klinkt op Uw eigen Radio met
Philips platenspeler ad. ƒ 82,— of drie gelijke spelen!
ƒ l,- p.w.
TELEVISIE dat moet U zien in Uw R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
De uitslagen van Zaterdag 10 en
eigen stoel.
Zondag 11 October gespeelde wed*
Philips HOOGTEZON BIOSOL.
Stofzuigers <Jiv. merken v.a. ƒ 2,— p.w. strijden waren als volgt:
3=T.Z.B. 3: 7=0
Wij leveren Wasmachines, Droogma* Heemstede
H.B.C. jun. b*T.Z.B. a: 3*0
chines e.a. huish. apparaten.
T.Z.B. adsp. a=I.E.V. a: 2*0
Wij repareren alle merken toestellen
T.Z.B. adsp. b«Concordia c: 3*0.
en apparaten.
Het programma voor a.s. Zondag
Komt U eens kijken en luisteren?
luidt:
T.Z.B.^D.S.B.
2 uu r
Wij regelen op prettige wijze de be:
T.Z.B. 2*Spaarnestad 3
12 uur
taling met U.
R.C.H. 9*T.Z.'B. 3
12 uur
Erkend Philips Service Dealer.
Concordia jun. b'T.Z.'B. a 2.30 u.
RADIO TELEVISIE
ELECTRA Zaterdagmiddag:
Geel Wit adsp. b<T.Z.B. a 2.45 u.
Hoofdd. Boys b*T.'ZJB. b
4 uur
Kostverlorenstraat 7 « Telefoon 2534

Sport

11. ;

jk!

lil

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."

Zaterdag 17 October a.s. organi*
seert de Kennemer" Turnkring „ een
contactavond voor leiders(sters) en
voorturners(sters) in het Zander*In*
stituut aan de Badhuisstraat te Haar*
lem. De avond begint om half acht
met het demonstreren en uitleggen
van een hoepeloefening door mevr.
van Manen*Seters en bepaalt zich
verder tot het behandelen van ver*
schillende belangrijke zaken.
Op 28 November a.s. zullen even*
eens in het Zander*Instituut te Haar*
lem de bondsvaardigheidsproeven 3e
graad door de Kennemer Turnkring
worden afgenomen.
Nadere mededelingen hieromtrent,
zomede over de,overige wedstrijden
volgen op de lessen.
Over de kleding voor de deelnemers
(sters) aan de wedstrijden en demon*
straties ter gelegenheid van'ons jubi*
leum zal op de lessen binnenkort een
nadere toelichting worden verstrekt.
^fd. handbal
Met uitzondering van het Ie heren»
team, haalden onze ploegen de volle
buit binnen. De dames wonnen gede*
cideerd met 5*0 van H.O.C, en het 2e
herenteam met" 6*3 van Umond 2.
Het Ie herenteam leverde tegen
S.S.V.U. (Utrecht) een prachtige, fel*
Ie strijd, doch had Fortuna niet aan
zijn zijde. Het verloor met 12*11, na*
dat met rust de stand gelijk was (4*4).
Programma voor a.s. Zondag:
Dames: Heemstede*O.S.S. 10.30 u.
Heren: Vriendschap 1*O.S.S. l 2 u.
Beverwijk 1-O.S.S. 2 12 u.
A.s. Zondag spelen de O.S.S. dames
tegen het evenals O.S.S. nog onge*
slagen Heemstede.
Het Ie herenteam gaat een bezoek
brengen aan Vriendschap en kan met
een overwinning thuis komen. Het 2e
team maakt zeer weinig kans tegen
het sterke Beverwijk.
K.J.C. „ZANDVOORT"

Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn 5e ronde voor het clubkampioen*
schap. Er ontstond een felle strijd
om de bovenste plaatsen maar veel
verandering kwam er niet in de
stand. Versteege verwisselde van
plaats met Schijff.
1. J. Kol Jr., 2. J. Zwemmer, 3. Jac.
Versteege, 4. IP. Schijff.
SCHAAKNIETJWS

De uitslagen van de voor de onder*
linge competitie gespeelde partijen
zijn:
Dijkstra*Termes Jr.
O—l
v. d. Heyden*Bais
O—1__
Kappelhof=Roskam
afgebï;
WebersKramer .
, afgebr.
Giskes*v. d. Brom
"
0=1
v. Keule*C. Molenaar
1*0
Janssen=v. Vliet
l—O
Uitslagen afgebroken partijen:
Verhaert*Janssen
Vi—Vs
1
Termes Jr.=v. d. Brom
/2—•t/a
KroonsF. de Jong
Va—VB
Wij maken de leden er nog op attent,
dat de- bondswedstrijd
van het 2e
tiental'tegen Kijk Uit1""^ is- uitgesteld
tot Donderdag 29 October.

MOTORCLUiB. „ZANDVOORT"

UITSLAG HERFSTRIT

Aan de Herfstrit, georganiseerd door
de motorclub" „Zandvoort", namen
Zondag maar liefst 127 personen
deel, namelijk 103 motoren en 24
auto's. Reglementair reden 119 deel*
nemers de rit volledig uit!
Het grot» aantal deelnemers heeft
de wedstrijdcommissie parten ge»
speeld, daar het onmogelijk bleek de
uitslag nog op dezelfde dag bekend
te maken.
De uitslag luidt:
Motoren: 1. ]. Tromp, Zaandijk, op
Jawa 250 cc, 10 strafp,; 2. J. Bosman,
Aalsmeer, op-Jawa 250 cc, 11 strafp.;
3. A. Vrolijk, M.C. Het Oosten, op
Jawa 250 cc, 12 strafp.; 4. E. van Al*
phen, Haarlem, pp Sparta 250 cc, 14
strfp.; 5. A. Evejrs, iM. C. Purmerend,
op A.J.S. 350 cc^!4 strafp.; 6. A. Dib*
bets, K.M.C. Beverwijk, op Horex
350 cc, 15 strafp.; 7. J. Julius, M.C.
Alkmaar, op A.'J.S. 350 cc, 16 strafp.;
8. M. Dekker, M.C. Nieuwe Niedorp,
op AJ.S. 500 „cc, .16 strafp.; 9. H
Wendt, M.C. De Toerist, op Maico
175 cc, 17 strafp.; 10. J. Heijnen; K.M.
C. Beverwijk, op 'B.M.W. 750 cc, 17
strafpunten.i
Auto's: 1. H. Oddens, M.C. Zand*
voort, met Ford, 14 strafp.; 2. P. van
Steynen, M.C. Haarlem, met B.M.W.,
15 strafp.; 3. C. v. Veen, M.C. Zand»
voort, met Renault, 17'strafp.; 4. Th.
J. v.d Helm, M.C. Zandvoort, met
B.M.W., 18 strafp.; 5. S. Spierenburg,
M.C Alkmaar, met Volkswagen, 19
strafpunten.
,,
~*
KORFBAI/NIE1JTVS

De Z.K.C. adsp. spelen Zaterdagmid*
dag op het terrein aan de Schalkwij*
kerweg te Haarlem tegen D.S.V. b
adsp.
Z.K.C, l ontmoet Zondagmiddag
op het zelfde terrein Oosterkwartier
6. Aanvang 2.15 uur.

(Advertentie)
SANAPIRIN jaagt kou J,
en pijn uit uw body
"U"

Filmavond I.v.A.O.
nu een week eerder
De filmavond van het Instituut van
Arbeiders Ontwikkeling, waar docu*
mentaircs, van ~de P.T.T. vertoond
zullen worden,""is van 29 Oct. op
22 Oct. in Ons Huis-gesteld. O.m. zal
een interessante film worden ver*
toond „P.C.H., de vriend van de zee*
man", die eea -volledig- beeld geeft
van de werking .van het kuststation
l
„Scheveningêh>RSdio"r -"
*

Brandje

Donderdagavond; werd'de brandweer
even na tienen "gealarmeerd voor een
brand m een„garage_aan het Stations*
plein. Dit bl,eeK*bchter gelukkig niet
juist te zijn, maar men ontdekte wel
d5t in de nabijheid^ van^een rhouten
verkooptent 'papfer rén/hbut~''h*ad ~ge*
smeuld, hetgeen, rhetieèn.ilinke rook*
ontwikkeling gepaard ging.
DAMES K.J.C, „NOORD"
Een en ander {trok^grote belang*
Na de Woensdagavond-j .1. gehouden stelling van de burgerij op dit late
kaartavond luidt de stand van de kop= uur.
groep als volgt:
1. Mevr. Meenks, 2. mevr. F. Mole* Onfortuinlijk"
'
naar, 3. mevr. A. Mulder, 4. mevr. T. Een inwoonster.^ die Woensdagoch*
Luyks.
tend haar bed opmaakte, kwam over
een kleedje zo ongelukkig te vallen,
dat zij haar heupbeen brak. Met de
gemeentelijke ziekenauto" werd het
Monopolt
slachtoffer naar Haarlem overge*
Vrijdag 16 Oct. 8 uur: film „Fanfa» bracht.
,*•
ren der Liebe".
i
Zaterdag 17 Oct. 8 uur: idem.
Nieuw Commissielid
Zondagmiddag 18 Oct. 2.30 u.: idem. Het Raadslid, -de heer G. Kol (K.V.
Zondag 18 Oct 8 uur: idem.
heeft medegedeeld zijn benoeming
Maandag 19 Oct.: Feestavond Zandv. P.)
als lid van de commissie voor soci*
Handelsvereniging.
en culturele zaken niet te aan*
Dinsdag 20 Oct. & uur: film „Helden ale*
vaarden.
Dientengevolge zal de Raad
zonder roem".
Dinsdag een nieuwe stemming moe*
Woensdag 21 Oct. 8 uur: idem.
ten houden voorheen benoeming.
Donderdag 22 Oct. 8 uur: idem.

WEEK-AGENDA

Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 22 Oct. 8 u.: Avond door
de Anti*Vivisectie*Stichting in Zo*
merlust.
Donderdag 22 Oct. 8 uur: Filmavond
I.v.A.O. in „Ons Huis".
Stadsschouwburg
Haarlem
Zaterdag 17 Oct. 8 uur: Nederlandse
Comedie met „De grote stilte".
Zondag, 18 Oct. 8 uur: idem.
Donderdag 22 Oct. 8 uur: Toneelgez.
Johan Kaart rnet „Toontje heeft
een paard getekend".
(Ingez.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Maandag 19 Oct: a.s. zal de afdeling
Zandvoort vanvde N.C.V.B. weer
haar maandelijkse bijeenkomst hou*
den. Ditmaal evenwel niet in Zand*
voort, maar in "THaarlem' en wel in
Hotel „De Leeuyfèrik,, Kruisstr. 30.
Deze bijeenkomst wordt gehouden
in combinatie .jmet de afdelingen
'Haarlem, Heemstede, Bloemendaal
en Santpoort. Als spreekster zal op*
treden mevrouw Dr H. M. Albronda*
van der Nagel, presidente van het
hoofdbestuur. Het onderwerp zal zijn:
„Ons simpel vrouwenleven".
med.)
,
^

SVORÖL: tanden Wit. a d e, n-Ff! S

Da avontuurlijke rol»

Woningbouwvereniging

„Eendracht Maakt Macht"

Huiswerk.
Ze 'is negen jaar en heeft • al „huis*
werk". Met twee vingers in haar mond
en de andere hand krulletjes draai*
end van haar blonde haar, zit ze aan
tafel met een atlas. Moeder tracht de
aandacht te vestigen op de traditio*
nele bedtijd, maar Annelies moet
eerst de kaart en de pjaatsen en de
rivieren en de grondsoorten en de..
... .stoppen maar.... van Limburg
kennen. Toe maart bromt vader in
z'n krant. „Waarom laten ze 't wicht
niet méteen even Staathuishoudkun*
de doen?" Maar ja
van de andere v
kant moeten ze toch ook es wat gaan
weten van de andere dingen, die wat
verder liggen dan de Grote Krocht.
„Nou, kom maar es hierj" Vader
legt z'n krant weg en neemt met een
alwetend gezicht het atlasje m z'n
hand: „Tjonge, die hele bladzijde
gaat over Limburg
kijk es even
wat ze die koters al inpompen, 't Zijn
heus niet alleen de plaatsen en de
grondsoorten. De middelen van bef
staan en het toerisme en de gods*
dienst worden ook dunnetjes gedaan.
„Stephen, nu moet je zelf maiar
even bezig zijn, of
ga je eigenlijk
maar uitkleden, 't al over zevenen!"
(Stephen is wel zo, dat=le alleen 't
eerste deel van de opdracht hoort.)
De plaatsen van Limburg dus: Maas*
tricht * Eisden * Vaals f Gulpen *
Valkenburg *- Meersen
Kan je
die nu ook aanwijzen op de blinde kaart?" Vader hoopt dat 't lukt, want
anders' moet=ie zelf op de goeie kaart
kijken
Warempel, Annelies kan "
ze zó aanwijzen. Even kijken of ze
Meersen en Valkenburg niet -verwis*
seld heeft. (Kinderen doen dat grif).
„Nee, prachtig gedaan!"
De rivieren., heeft, Limburg maar
acht rivieren, beekjes en kanalen in*
begrepen? Nou, 't zal wel goed zijn.
Vader kent ze op een prik. (Heeft
schielijk 't rijtje van buiten geleerd).
„Pap
was jij goed in aard*
rikskunde....?"
„'t Is aardrijkskunde, Annelies!"
„Ja, maar wist je 't vroeger alle*
maal?
Vader denkt diep na, alvorens hij
zegt: „Ik wist 't ook wel es niet,
maar we krijgen nu de grondsoorten.
Kan je een paar- grondsoorten van
Limburg noemen?''
„O ja.. f. klei en....' eh
klei..
kl
zand, zeker hè?"
„Ja, zand ook en waf nog meer?
Hoog

"

q T c r ••

„Hoogveen! (Vader knikt goed*
keurend. De atlas Js .almachtig, maar
't is net alsof "alle's uit vaders brein
komt). „En hoe heet die streek, waar
dat hoogveen is?"'De blinde kaart
wordt er weer bij gehaald.
Dat vader denkt aan Antoon Coo*
len, zegt Annelies natuurlijk niets,
maar zonder Antoon weet ze te ver*
tellen dat er in de Peel es een keer
een helm gevonden is. Dat heeft
mijnheer op school verteld.
.. Prachtig, dat_was,_d.e JJeeUdus en
nu de middelen_ van "bestaan.
Veeteelt — weet je natuurlijk wel,
wat dat is,— landbouw en tuinbouw
... .varkens, kippen en eieren, dan de
kolenmijnen
„Ja, daar hebben ze 't Julianaka*
naai voor gegraven!"
„Goed zo!" (Vader begint er zelf
plezier in te krijgen).
Staat er een vraag in de atlas:
Waarom gaan veel mensen in de zot
mer naar Zuid*Limburg?
„Omdat ze dan vancantie hebben!"
zegt Annelies.
't Is niet gek, maar mijnheer B. H.
Decker, hoofd ener school te Nijme*
gen, heeft dat niet bedoeld. Om het
Geuld'al, met de ruïne en de grotten
bij Valkenburg
't Kind moet nu werkelijk naar bed!
Moeder begint alarm te slaan.
Ja, we zijn klaar. Vader doet eerst
nog een omstandig verhaal over het
verschil tussen windmolens en waters
molens (staat "vvel niet in de atlas van
mijnheer Decker) en Annelies ziet in
dat watermolens geen wieken nodig
hebben. Stephen vraagt intussen om
meer papier, — tegen het naar bed
gaan krijgt hij een soort tekenkoorts.
„Ja hoor es
al dat gpeie papier!
(Mijnheer IJs de Jong blijft niet aan
't geven en overigens is dat papier
ook van va'der. 'Hoe kom je er aan?
O, uit het bureau gehaald
heb ik
daar nog wat over té vertellen?)
Stephen denkt dabde nu maar es
moet1 gaan knikkeren tussen de stoe*
len door, maar 't graf van de H. Ser*
vatius (Maastricht) schijnt" hem tot
bezinning te brengen en hij 'gaat zich
gedwee uitkleden, op beleefd doch
dringend verzoek van moeder.
Als de kinders naar bed zijn, zegt
vader tegen moeder:
„Gek, dat je er na a] die jaren nog
zo veel van weet, hè?"
„Ja, je bent knap!" zegt moeder
met een ondoorgrondelijk gezicht.
'Gelukkig is er -nog een krant, waar
vader z'n beschroomde hoofd achter
verbergen kan.
MOMUS.

van zenuwen?

te Zandvoort
Oproep tot een

Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U et overheen.

Ledenvergadering

op Vrijdag 23 Oct. 1953

K.N.A.C. organiseert nu
elders Sportwagenraces

in „Ons Huis"
Dorpsplein, 's avonds 8 uur
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Voorstel aankoop grond aan
de Dr C. A. Gerkestraat.
4. Voorstel bouw 50 woningen
1
aan de Dr C. A. Gerkestr.
5. Rondvraag. _
Namens het Bestuur:
De secretaris D. van jDijk,
Dr C. A. Gerkestraat 22.

Mensen en Zaken

Door het afkeuren van 't Zandvoort*
se circuit gingen de sportwagenraces,
georganiseerd door de K.N.A.C., in*
dertijd niet door. De K.N.A.C. heeft
hiervoor nu een nieuwe baan gevon*
den, n.l. op het vliegveld "Welschap
te Eindhoven. De races worden op
14 November gehouden.
109. De reis was lang en eentonig. Drie dagen
zaten ze al in hun schuilplaats, maar eindelijk kwa*
men ze m bekende streken van hun woonplaats.

110. Toen Peter rust hield en een middagslaapje
ging doen, sprongen ze uit de bak en renden naar

Opbrengst collecte
De opbrengst van de j.l. Zaterdag
gehouden collecte ten bate -van het
P.I.T. heeft ƒ 196,28 opgebracht.v

HOE wilt U gewassen hebben?

Restaurant
„LA MER"

centrifuge droog, gevouwen
__
Natwas (d.w.z.
afgeleverd) met EEN DAG GEREED f 0,29 kg
___
f
Droogwas (getumblerd) gevouwen afgeleverd

met TWEE DAGEN GEREED 10,38 kg
Mr. .
gemangeld met 2 DAGEN GEREED f 0,43 kg
'!«•/» i-o i
Kastklaar geheel gemangeld, model gevouwen

Zeestraat 26 - Telefoon 2196

Mangelwas lijfgoederen getumblerd, overige goederen _ _

DAGSCHOTEL ƒ 1,75
MENU VAN DE DAG ƒ 2,75

met VIER DAGEN GEREED I 0,53 kg

Zondags: Rijsttafel

BEHANDELING FIJNE WAS
3

Gelieve tijdig te reserveren

Dekens stomen
per stuk f l,—

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Grote Krocht 14, telefoon 2919
Geopend van 8f2 uur

Magazijn

't Wonder van Zandvoort

l
Zandvoortse
Vrije Kunst ULkademie

De goedkoopste zaak

•i

Werken naar levend model in clubverband.
Schilderen, aquarelleren, tekenen, boetseren.
Toetreden mogelijk indien men in het bezit is
van creatieve mogelijkheden.

Patatefrite snijders ƒ5,25
Tornado droogrekken
ƒ4,40
Kolenkit, emaille .. ƒ3,25
Kachelzeiltjes ... ƒ0,70
Kolenschep
ƒ0,60
Kachelhaakjes
.. ƒ0,30
Kolenzeef
ƒ1,50
Wij hebben te veel om op te noemen.
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418

Bakblikken ... v.a. ƒ0,40
Briko 6 vormpjes in l
-" '
ƒ 0,95
Verstelbare schotels
houders
ƒ 3,75
Tornado" broodroosters
ƒ 3,25

Aanmelden

JAAP PRAAG
Beeldend kunstenaar
Lid van de Ned. Federatie van Beroepskunstenaars
Dr Joh. Mezgerstraat 34. Tel. 2296

Beige vilt Dames Pantoffels
„

„„„i .„.. ..J0.

Robinsofl Heren Molières

8

-.

Lederzooi in bruin en zwart

Heeft U onze grote sortering
„OVENEX" BAKBLIKKEN al gezien?

MODEVAKSCHOOL
WAARDENBURG

95
•-i

Burg. ENGELBERTSSTRAAT 10 achterom
De lessen in het maken van alle boven= en
onderkleding zijn weer begonnen.
PATRONEN NAAR MAAT
?Desgewenst pasklaar maken van alle bovenkleding
Jnschrijving leerlingen dagelijks tijdens de lessen
Dir. A. BERKHOUT.

IQ 9Q

*^«««J

BROSSOIS

Grote Krocht
ANNEXVREPARATIE=AFDELIN G

Abonneert U
op de Zandvoortse Courant

Besteedt Uw zuurverdiende geld
met overleg!

MEUBELBEDRIJF MODERN
AMSTERDAM
Tel. 33906, Prinsengracht 1013 bij de Vijzelstraat
Tramlijnen 16, 24, 25, aansluitend op N.Z.H.-tram,
geeft U het juiste advies bij aanschaffing van Uw meubilering.

Zaterdag a.s. 9 uur beginnen wij met de

FABRIEKSYERKOOP
Eiken Huiskamers

GROTE KEUZE

Slaapkamers

dressoir, uittrektafel, 2 fauteuils, 4
stoelen f 245, met clubs f385; 2 fauteuils, 4 stoelen f 96. Clubstellen vanaf f 185.

in alie houtsoorten f 325, f 365, f 390,
f 425. Losse garderobekasten f 149,
f185, f225.

Boekenkasten

Naturel en donker mahonie

Huiskamers

f69, f 22 enz. enz.; theemeubels
f49, 56, f 65.

met clubs f 675, f240, f 290; noten
en. zwaar gebeeldhouwd.

Goth. huiskamers

i» en.2 Pers Divanbedden,

f 625, f 690, f 245, f 290; 4 rieten
clubs met tafel f 285;

Opklapbedden en tuimelbedden
f 22,25, f. 35, f 49, f 55, f 65.

Salon-bankstellen
schitterende keuze f 325, f 390, -f 425,
f 490 enz.

l- 'en
ien 2<i~ persoons VERENDE EW
EN
KAPOKBEDSTELLEN f 69, f 89,
f 105, f 129, ook schuimrubbermatrassen, l- en 2-persoons Om• bouwen f 22. Grote sortering haard• clubjes f 29, f 33, f 36, f 39.
'

Pracht collectie VLOERKLEDEN,
GORDIJNEN, VITRAGE, LOPERS,
kortom alles voor uw woninginrichting.
Komt geheel vrijblijvend eens ' een
kijkje nemen. Geopend van 9—17.30
uur, ook Zaterdags.

" l' " V

.

t op vertoon van• - >
deze bon

5°/0 KORTING
GELDIG t/m 24-10-53.
,n.v. J
Z.n.v.

J. v. d. Meer
Arts
Zaterdag 17 October
De gehele dag afwezig

O
GEVR.: NET M E I S J E
van 8.30=1 u. in gezin m. kl.
kinderen. Aanm. van 7=8 u.
n.m. Mevr. Strack=v. Schijn»
del, Langelaan l, Tramhalte
Bentveld.
GEVR. FLINK M E I S J E
voor hele dagen JD. Muis
Ier Jr. Julianaweg 5.
FLINK MEISJE GEVR.
Liefst boven de 20 jaar van
8.30=5 uur. Mevr. Diederix,
Merellaan 37, Aerdenhout*
Bentveld, Tel. 27592.
Gevr. beschaafd MEISJE of
JUFFROUW voor de wm»
kei. Liefst met vakkennis.
Boekhandel Lorenz, Haltes
straat 15.

Hel adres van vertrouwen
voor

PERMANENT
COLDAVAVE
TléDE WAVE
ELECTR. WAVE
INDOLA
DE LUX WAVE

Maison „Gerrits"

Heerlijk en gezond is ons

Volkorenbrood
echte Zeeuwse tarwe.

Dames: en llerenkapper
Zeestraat 30, telefoon 2718

Instituut voor
van
Arbeidersontwikkeling Neemt U eens proef, 't zal
U best bevallen!
VOOR ZATERDAG:

afd. Zandvoort

ATTENTIE

Cakes

Het bestuur van het I.v.A.O.
maakt bekend dat de

5 stuks voor 49 et

FILMAVOND
Neemt ook eens proef met
aangekondigd in het winters onze Banketstaafjes.
programma op 29 October
vervalt.
Deze avond wordt gehouden Sclroolplein 4 - Telef. 2467
op

Fa,A,v,d,Mije&Zonen

Donderdag 22 Oct. as..

Voor uw BEHANG- en

om 8 uur in „Ons Huis".
STOFFEERWERK
Zegt het voortl
Alleen Ie klas werk.
Verzuim niet deze belang»
F. C. HEEMEIJER
rijke avond bij te wonen
Toegangspr. ƒ0,40 en ƒ0,60 Van Ostadestraat 7 a

FLINKE JONGENS
van 15=17 jaar, kunnen als
ieerling geplaatst worden
bij de Edelmetaajgieterij
„Argentor", Smedestr. 11 b.
NET DAGMEISJE gevr. in
klein modern -huis, volko*
men ?elfst. kunn. werken;
niet beneden 20 jaar. Mevr.
Vermeer, Nachtegalenl. 5,
Aerdenhout, telef. 26332.
Biedt zich aan WERKSTER
v. 2 hele en 2 halve dagen.
Te huur ZITVSLAAPK.
Br. no. 8103 bur. Z. Crt.
WONINGRUIL
AmsterdarmZandvoort
Aangeb. mod. 2e etage bij
Surinameplein.
Gevr. woning te Zandvoort.
Br. no. 8101 bur. Zandv. C.
WONINGRUIL
Amsterdam Z.tZandvoort.
Aangeb. flat, 5 k., badk.,
tel. Huur ƒ 49,— p. pinda.
Gevr. vrije woning te' Zanxk
voort.
j 23(3;
Br. no. 8104 bur. Zandv.förti
WONINGRUIL
Aangeb. 3 k. flat, badk. k.,
c.v. in A'dam=Zuid. '
Gevr. ruimere flat of huisje
in A'dam, iHaarl. of Zandv.
Br. lett. B. Boekh. Lorenz,
Zandvoort.
MODERN BANKSTEL te
koop aangeb. In staat van
niéuw. Brederodestraat '107.
Te koop:
'
HUISK.AMEUBLEMENT,
koopje. JBrederodestr." 156.
TE KOOP of RUIL GEVR.
huis te Zandvoort. Kleiner
huis met 6 kamers beschik»
baar. Vestigingsverg. aanw.
Br. no. 8107 bur. Zandv.Crt.
Gevr. door jong echtp.
2 ONGEM of .GESTOFF.
KAMERS m. gebr. v. keuk.,
of ZOMERHUISJE. '<Br. no.
8105 bur. Zandv. Courant.
TE KOOP AANGEB.:
blanke Schotse haard; Hals
Ier. petroleumkachel.
Dr. Gerkestraat 113.
Klein FORNUISJE te koop,
z.g.a.n., ƒ 39,=. Tramstr. 15,
's avonds 6=7 uur.
TE KOOP \veg. ovérplaat=
smg SOLIED PERCEEL op
eerste stand. Eigen grond.
Gr. hypotheek kan .worden
verleend. Te betrekken over
14 .dagen. 'Br. onder no. 8106
bureau Zandv. Courant.
DUITSE PIANO te koop
gevr. Enige 'gebreken geep
bezw. Br. m. uiterste prijs,
merk en kleur, ond. no 8102
bur. v.d. Zandv." Crt.
DAMES! Zoekt Uw voor=
deel: CHEMICO*WAVE
(stroomloze perm.) nu voor
ƒ 3,— uitsl. m. inl. advert.
geld. t. 30 Nov. Naar A'dam,
MAISON MODERN, Zee:
dijk 121. Tel. 47671 - K 20.
Woninginrichting

L. Balledux & Zonen
Hallstraat 27 - Tel. 2596
Grote sortering..

BALATUM en
COCOSLOPERS

Fijne Vleeswaren
100 gr.

Rookworst
34 et.
Boterhamworst
36 et.
Paardenrookvlees .. 52 et.
Kip"s leverworst
37 et.
Sax. smeerworst .... 36 et.
Gekookt ontbijtspek.. 46 et.
Bloedworst
24 et.
Tongenworst
....... 35 et.
Schouderham
58 et.
Fijne belegen kaas .. 32 et.
Leverkaas, Berliner, Bacon,
gekookte Ham, Cervelaat=
worst, enz.

I. J. Knotter
Haltestraat 37 - Tel. 2891

Ondergetekende bericht hierbij, dat hij de
minuten, registers en repertoria van
Mr C. J. Boerlage en Mr J. A. de la
Hayze, notarissen te Heemstede, heeft
overgenomen.
Het'kantoor blijft gevestigd te Heemstede aan de
Van Merlenlaan 19.
Telefoonnummers blijven: 38247 en 34179
Postgironummer thans 2 6 4 1 5

A. W. VOORS, notaris

GEVRAAGD
per 2 November a.s.

PRIMA
VERKOOPSTER
Bekendheid met de levensmiddelenbranche en
vleeswaren strekt tot aanbeveling.
Aanmelden in persoon 's avonds na 7 uur. ~

fijne

Filiaal ALBERT HEIJN
Grote Krocht 24, telefoon 2657

P. de Gruyter & Zn n.v.
vraagt voor het filiaal te Zandvoort

Een flinke
lyiAGAZIJNKNCCHT
leeftijd tot 25 jaar.
Aanmelden: Dagelijks tussen 4.30—5.30 uur kantoor
Barteljorisstraat 40, Haarlem (ingang winkel).

Zware Chocolade Repen . . 3 stuks 48
Borstplaat

250 gram

49

Fondant B o r s t p l a a t . . . . 100 gram

20

Delicata Chocolade
(Bloemen-DennetakJas-Pastillas) . . 100 gram

Taai-Taai

6 stuks voor

Gekruid Speculaas

250 gram

Gekruid Speculaas 1e soort 250 gram
Amandel Speculaas . .

44

250 gram

55

Gekookte Gelderse Rookworst
100 gram 42
groot blik vanaf

72

Tuinbouwdoperwten v2 buk 51 v, biik

85

Sperciebonen . . . . groot biik 89-79
Snijbonen . . . halfblik 51 groot blik

85

Spinazie . . . . half blik 44 groot blik

67

Gelderse Rookworst . . . per stuk 79
BOFFIE-KOFFIE - de koffie die iedereen zo lekker
vindt, alléén verkrijgbaar bij Alberi Hei/n.

ALBERT HEIJN
MAAKT U HET BEVEN GOEDKOPER!

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Profiteer van deze
goedkope aanbieding
Bollen Jaeger Wol 50 gr. 85 et,
per 5 bol 75 et.
Sportwol de nieuwste kleuren
100 gram nu ƒ 1,85
Nylon kousen, zeer-sterk ƒ 2,98
nu 2 paar ƒ 5,50
Linksgeweven kousen .. ƒ 1,98
nu 2 paar ƒ 3,50
Prima flanellen Damesnacht=
hemden .. van ƒ 5,85 nu ƒ 4,85

„De WolbaaP'
.Haltestraat 12 - Telef. 2099

Gymnastiek voor dames
Aan middagclub kunnen nog
enige dames deelnemen.

Dansschool

Lily
Orgodet
B. Engelbertsstr. 62. Tel. 2393
Moderne dansen

Tango, Foxtrot, Engelse Wals,
snz. uitsluitend door middel van

privé-onderricht

Prospectus op aanvraag.

TROPICA'L COSTUUMS, in
vele kleuren ƒ 97, ƒ 108, ƒ 113
KAMGAREN COSTUUMS'
v.a. ƒ 63,GABARDINE REGEN*
JASSEN, 100%
f 95,TRENCH COATS, geheel
dubbel, van ƒ 35,- tot ƒ 48,ZWARE JEKKERS .. ƒ 56,WINDBREKERS, water en
winddicht
ƒ 29,75
CANADIANS, geheel met
teddybeer gevoerd .... ƒ 49,—
DAMES REGENJASSEN,
fijne poplin, 2 kanten draag»
baar
ƒ 38,75
Verder een grote collectie pan:
talons, spor f colberts, dames»
pantalons, jongens plusfours,
korte broeken, werkbroeken,
zeiljoppers enz.

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie

2499 Gem. Geneesheer, Juliarraweg la
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwassery „Hollandia",
fünstrykery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerö, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Kinko"
Oranjestraat en Stationsplein
2975 Jon. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
2254 Wünhandel Lefferts, Zeestr. 44

-'

Op Donderdagavond 22 Oct. a.s.
te 8 uur precies,
spreken

Mej. Mr M. Stuart en
de heer W. Groen in .Zomerlust'
Kosterstraat 5, Zandvoort, over bovenstaande on=
derwerpen.
TOEGANG VRIJ!
Alleen voor personen boven de 18 jaar. ^
Na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen. ,
IDE ANTI=VIVISECTIE=STICHTING
Corn. de Wittlaan 45, Den Haag.

Kledingbedxijf

SUCCES
Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Maak warme

Kinderkleding
van gekleurde Manchester
rood, groen, bruin, grijs, blauw

Fa A. v.d. Veld-Schuiten

Belangrijke

Vaccinatie
Dierenbescherming
Vivisectie

Kruisstraat 12 - Telef. 2360

PHILIPS
RADIO
ƒ 98,', ƒ 136,», ƒ 210,=, ƒ 245,=,
ƒ 295,= enz.

Vanaf f 1,36
per week

,'

Henk Schuilenbiirg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 - Tel. 2974

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TT niet inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van XJw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan het Kennemer Flnancterlngs-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem, en bij de plaatselijke correspondenten.

International School
of Languages

Haltestraat 4 - Telef. 2217
Heeft uw zoon of dochter moei=
Kennis opent
te met 't omvangrijke studie*
U de wereld
programma van 'HBS of ULO,
vraagt dan eens inlichtingen omtrent onze

HANDELSDAGCURSUS
welke de meest doelmatige opleiding geeft voor
een administratieve functie.
Dagelijks inschrijving voor Talen, Machlneschrij=
ven, Steno, Boekhouden en Middenstandscursus.

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
P«nstrykerjj - Snelle aflevering - KASTKLAAR

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten

j. H. G. WEENINK

cte

Aan het plastic tafelkleedje
Oofc tapijten te koop
tegen billijke prijs Dit is een ode, dankbaar opgedragen
aan het plastic tafelkleedje.
Ongetwijfeld zijn er heel wat men»
sen en zaken aan wie een lofzang be<=
Marisstraat 48, fcelef. 3028.
ter besteed lijkt.
Ik zeg lijkt, want hoe verschrikken
lijk verdienstelijk een -man als bij*
voorbeeld Michiel de Ruyter (ik
noem maar wat) zich gemaakt heeft
ten aanzien van het vaderland, kan
hij er soms op bogen U in de huis=
houding ook maar zóveel van dienst
te zijn geweest?
Dit is een vergelijking die zo ver=
schrikkelijk mank gaat als een man,
met benen die onderling een meter
verschillen, ik weet het.
Ik bedoel alleen U duidelijk te ma=
ken dat het de kleine dingen zijn dio
in ons leven" een grote plaats in=
nemen.
Over Thorbecke worden boeken
geschreven, ik lees ze met genpegen,
ik wordt er echter niets beter van.
Maar het plastic tafelkleedje bè=
wijst me dagelijks onschatbare dien»
sten en dat wil ik nou eens gezegd
laten wezen.
' Als regel valt er dagelijks iets om.
Bij mij aan tafel bedoel ik. Oat is zo'n
voor Dames, Heren
beetje een vaste wet van toevallig*
en Kinderen.
heden.
ZIET ONZE
Is het 's morgens geen kop thee,
SPECIALE ETALAGES l dan is het 's middags een beker melk,
Voorts grote sortering of anders in ieder geval 's avonds
Shawls, Jirmpers, dames: een bord soep.
Dit waren vroeger rampjes. Na
en, flerentvesten, Over:
twee dagen was elk, ook met' de
hemden, Sokken, enz.
vreeslijkste bedreigingen bewaakt ta=
fellaken een landkaart.
daar leek het doorgaans
Kerkstr. 29=31 Tel. 2513 hetPolynesië,
meest op.
Sinds het plastic in onze wijd ge=
Heeft u ieis op fe ruimen? opende armen vloog is onze grootste
Wij kopen alle soorten meu= zorg dat de thee, melk of soep, niet
beleri en inboedels. Overal van tafel op je schoot loopt, hetgeen
te ontbieden. P. Waterdrin. door haastig ingrijpen beperkt kan
ker, telefoon 2164.
worden. Wel kan ik me soms bang
afvragen hoe we ooit nog eens met
z'n allen uit eten moeten gaan. 'Daar»
TAPIJTEN-DEKENS
om oefenen we zo nu en dan zonder
Zaterdag speciale aan= plastic.
bieding fabrieksmonsters
'Het' is droevig te zien hoe rustig
w.o: zuiver Wollen WiU messen met appelstroop er aan 'wor»
tons ƒ 98,—. Grote ma» den neergelegd, hoe een geschilde
ten Wiltons en Smyrna's peer naast het bord' wordt gelegd,
ƒ 125-, ƒ 165,-. Wol= hoe een sinaasappel boven het tafel*
len dekens (iets vuil) laken wordt doorgesneden. Heel erg,
w.o. grote 'maten ƒ 17,50, alle tafelmatjes en messenleggers ten
ƒ 22,90. Damast bedstel= spijt.
len-j/ 47,50. Verkoop in
Daarom, als we nog eens uit eten
onze toorikamer.
moeten, blijft' er mij maar één ding
ITAPIJTHANDEL
over om de familie=eer te redden.
\ „MAKO" N.V.
Ik neem gewoon het plastic mee!
Jansstraat 85, bij Grote
NEEL.
Markt, Haarlem.

IPEKDJIAN

NOVANA
ondergoed

n.v.A.Bakels

v

Het juiste adres voor aan=
leg en onderhoud van

sanitaire
installaties
is
Spolders'
, Loodgietersbedrijf
koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070

VEILING
van div. inboedelgoederen
op Woensdag 21 October a.s.
's morgens om 10 uur
in Ons Huis, Dorpsplein
van slaapkamers en huiskamer=ameu=
blementen, tafels, stoelen, linnenkast,
badkuip, haarden, kachels, veel klei=
ne goederen en diverse andere goe=
deren.
KIJKDAG DINSDAG 20 OCTOBER
van 2=8 uur
Veilingmeester P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 16 OCTOBER
;t.m ZONDAG 18 OCTOBER, 8 UUR
I-ZONDAGMIDDAG 18 OCTOBER 2.30 UUR
Grefhe Weiser, Inge Egger, Dieier Borsche
*
in de vrolijke muzikale film

hoort hét,
e 'm maalt

GRUYTER
KOFFIE
is verser dan

FANFAREN DER LIEBE
:..~

4 maal Dietar Borsche: Als neger, als zi=
geuner, als vrouw en als Dieter'Borsche.
Toegang alle leeftijden.

. 'Vanaf DINSDAG 20 OCTOBER
t.m. DONDERDAG 22 OCTOBER, 8 uur
} "",
Humphrey Bogart, June Allyson, Keenan
Wynn, Robert Keith, William Campbell in

HELDEN ZONDER ROEM
Een drama zonder weerga! Als u „Bastog=
ne" mooi vond, bent u weg van „Helden
zonder roem".
Toegang boven 14 jaar.
Maandag 19 October
gereserveerd voor de Zandvoortse Handels*
Vereniging.
531015
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Zandvoortse Handelsvereniging
bood zijn leden gevarieerd cabaretprogramma

Georganiseerd overleg
In verband met de bespreking van
het ontwerp „Algemeen Ambtenaren*
reglement der gemeente Zandvoort"
in de commissie voor Georganiseerd
Overleg op Dinsdag 27 October a.s.,
houdt de plaatselijke afdeling van de
Algemene 'Bond van Ambtenaren op
Vrijdag 23 October in „Ons Ge*
bouw" een ledenvergadering ter be*
paling van het in te nemen stand*
punt.

Abonnementsprijs ƒ 5,- per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland f 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid van de
redactie)

Vreemd VreemdelingentVerkeer!
Vanmorgen vroeg zat ik te werken
voor het raam aan de zeekant toen
opeens mijn aandacht werd afgeleid
door een Duitse auto die op de boule»
vard stopte. Twee inzittenden, gewa*
pend met camera's, stapten uit, staar*
den mij kil en glashard in het wezens
loos gelaat, namen mij vervolgens
Blus-demonstratie
recht voor de lens, maakten een paar
Bij het clubgebouwtje van de Zand* opna'men en fotografeerden daarna
voortse (Hockeyclub zal a.s. Zaterdag* het hele flatgebouw zorgvuldig in
middag om 3 uur door de Gemeente hoogte en lengte.
Nu vinden wij in Holland „bij
een demonstratie worden gegeven met
een hogedruk brandspuit, een z.i<. iemand naar binnen kijken" al niet
mistblusser.
erg netjes, maar iemand koudweg
kieken achter zijn particuliere ven*
ster is toch wel de limit, vooral wan»
neer zulk optreden met starende
Geslaagd
blikken gepaard gaat. Tegen dit spie=
Onze plaatsgenoot, de heer H. Linde* den naar mijn nederig optrekje zou
man, slaagde Vrijdag te Amsterdam geen IJzercn Gordijn bestand zijn
voor het candidaatsexamen economie. gebleken! Het was toevallig nog geen
uur waarop ccn mens zich gauw
kwaad maakt, maar de brutaliteit van
het geval trof mij bepaald hinderlijk.
Culturele avonden van
Ik ben Sijtje Boes niet. Bovendien
Zandv. Bestuurders Bond
begon ik mij af te vragen, .wat die
uitheemse belangstelling te beteke»
'De Zandvoortse Bestuurdersbond nen had. "Werd hier gehandeld uit
heeft besloten met medewerking van puur fotografische aandrang? Archi*
het Verbondsbestuur van het N.V.V. tectonische drijfveren? Of misschien
in de eerstkomende wintermaanden historische interesse? O, maar dan
enige culturele* en gezellige middag* moeten deze leergierige bezoekers
en avondvoorstellingen te houden.
vooral niet verzuimen, zo dacht ik,
Op het programma staan reeds ge* een foto te maken van Zandvoorts
noteerd een vrouwenavond en kinder* fiere gedenksteen in de zijgevel, be*
afd. Zandvoort belegde bijeenkomst
middag op 21 Oct.,
ginnende met de woorden:
Het avondprogramma in Zomerlust „ „Na de totale verwoesting van de
wordt verzorgd dóór het gezelschap badplaats in de jaren 1942:45 door
Het gezin en het sociale leven.
van Adri van Oorschot en mevr. No* de Duitse bezetters werd na de bet
ra. Hanna. Voor ' de kindermiddag vrijding dit complex als eerste aan de
Woensdag in *Monopole treden op Boulevard de Favauge gesticht" enz.
Vrijdagavond j.l. hield de Chr. Be* a'artwezigen de gelegenheid aan om Mr Swips, Frans Nienhuys en .Hcnny enz., een steen waar nog zo vele
over
de
door
de
heer
Brune
uiteen»
Oud*Bczetters achteloos langs dren*
sturenbond een bijeenkomst, -waarin gezette richtlijnen van gedachten te Kesseler.
Tevens wordt op 25 November een telen. Juist wilde ik hen wijzen op de
de heer P. Brune, voorzitter van de wisselen.
balletavond gegeven door „Het bal* mogelijkheid van zulk een nuttige ge*
plaatselijke afdeling, het woord
H.W.
Iet der lage landen".
schiedkundige documentatie, toen zij
voerde. In zijn causerie, die bedoeld
was als inleiding op de aanstaande
wiriterwerkzaamheden, betoogde sprv
dat de verschillende sociale aspecten
•niet ongemerkt aan het gezin voorbij
gaan. Werkgelegenheid, lonen en prij*
Onmisbaar voor Zandvoort.
zen, dit alles heeft met het gezin te
maken!
gingen wij een schooltje voor kenaar deelde potloden en papiertjes men ook nogal voor in de sector van
In de christelijke vakbeweging wordt Toen
jeugdige schrijvers en schrijfsters op* uit, omdat hij goed weet om te gaan de acht*, negen* en tienjarigen. ('Die
het accent gelegd op de verantwoor* richten. Wij meenden ook een be* met deze dingen.
al langer onderwijs krijgen). Ik moet
De kindertjes werden hierna uitge= daar Freud en Charlotte Bühler eens
delijkheid voor de naaste: Christelijk* drage te moeten leveren aan het nut
't algemeen en de kinder*psycho* nodigd hun gedachten op te schrij= op naslaan.
sociaal is het verband zien en erken* van
logie in 't bijzonder. Van meet af aan ven. iWij lieten hen geheel de vrije
Een meisje van twaalf (Doortje)
rien tussen het Koninkrijk Gods en pakten wij de zaken flink aan. De te* hand, wat tot gevolg had, dat ver= schreef een opstel over haar ouders.
'Diens gerechtigheid en 't maatschap» kenaar stelde de kelder van zijn huis schillende punten met droge knalle* Zij uitte haar tevredenheid zowel
ter beschikking en ik deed' het zelfde tjes braken. Maar dat was niet zo over de moeder als de vader en op
pelijk leven.
met mijn -koffiekan. Alles voor het erg. Van veel meer belang was de geestige wijze releveerde zij de po*
verbluffende openhartigheid, die ons gingen van de ouders, die haar van
Veel sociale hervormers bestreden goede doel.
•Wij verzamelden een pittig groepje uit de pcnnevruchtjes tegemoet trad, „vriendjes" trachtten af te houden.
het onrecht en leefden voorbij aan
dit Koninkrijk Gods. De christelijke om ons heen, — mensjes van vier zodat wij wel de conclusie moesten De goede mensen wisten niet, dat
vakbeweging accentueert het sociale jaar en ouder. Veel moeite kostte trekken, dat het ongeremde kind tot Doortje al een poosje (in 't geheim)
verloofd was. Ja, ja, een motorisch
probleem niet als een klassestrijd, ons dit niet, want wij rammelden na* veel in staat is.
grietje, die Dora.
.doch als een beginselstrijd vanuit het drukkelijk met de snoepjes*trommel
christelijk geloof. De stoffelijke be* en de knikkerdoos.
Een jochie van zeven
En dan nog dit: "kinderen schijnen
hoefte is geen primair doel van de
jaar,
van het introverte
'christelijke vakbeweging. Er zijn er, een voorliefde te hebben voor posi*
type,
onthulde in 'n ego*
die de noodzaak yan een christelijke tief excentrieke wezens. Dit is een
centrisch geschrift zijn
'organisatie niet zien, zij willen God reden van ons aanvankelijk succes, die
zieleroerselen.
uit de gemeenschap bannen, er is ik eigenlijk liever voor mij had ge*
Maatschappelijk gezien,
'geen bijbelse inhoud meer aan de be* houden. Maar de eerlijkheid gebiedt
was het product monster*
grippen waarheid en gerechtigheid. je soms dingen te zeggen, die naar
achtig, doch bij nadere
Het leven vermaterialiseert meer en zelfkastijding rieken. Verder kregen
beschouwing bleek het
-meer, totdat het afglijdt naar het ni= wij een enthousiaste brief van het
een aanwinst voor de
hilisme. En dit verval dringt helaas secretariaat van de 'Unesco. iHet is
wereld*literatuur te zijn.
'ook -door tot christelijke kringen. dus alleszins begrijpelijk dat wij ver*
Ik zal hier niet verder op
Maar de christenmens moet verwach» heugd aan 't werk gingen. Ik moet
ingaan, want dat zou _te
ten naar Gods woord: een nieuwe hier wel even vermelden dat het —
pijnlijk voor de ouders
hemel en een nieuwe aarde, waarop dank zij onze verstrekkende relaties
van het kereltje worden.
gerechtigheid woont. De strijd gaat met mevrouw en de heren — niet no*
Kinderen moeten Ie*
niet in de eerste plaats tegen het dig was dat wij het middenstands»
ren omgaan met potlood
complex van wantoestanden in het diploma haalden. Dit was een enorm
en papier. Hun wensdro»
maatschappelijk leven, doch tegen voordeel, omdat wij ons hierdoor
men kunnen — onder
konden onttrekken aan de sfeer van
verkeerde beginselen!
juiste leiding — gecul*
bureaucratie, die echt wel
Ook in de christelijke vakbeweging burgerlijke
tiveerd worden, 't Moet
een beetje fnuikend voor ons streven
geldt het woord: 'God dienen en de zou
eens uit zijn met het
zijn geweest.
naaste als zichzelf. Dit gebod kan de
dromen over vernietiging
Op een October*namiddag storm*
Ik ging met anijsmelk rond.
samenleving vernieuwen. Hierdoor
van scholen en leerkrachten. Daarom
ontstaat een veranderde gezindheid; den de prille literatuur*bedrijvers bij
is ons schooltje zo belangrijk en —
dit is een Goddelijke roeping, die bc* de tekenaar de keldertrap af. (Mijn
Weliswaar ontdekten wij — begrij* in tegenstelling tot vele andere on*
collega, die heus wel wat gewend is,
gint in het gezin.
verbleekte even, maar hij 'herstelde pelijk overigens — enkele Oedipus* derwijsinrichtingen — zo leerzaam.
De arbeid, zo nauw vervlochten zich prachtig en zei: „W'eest wrelkom, complexen en met oerangst hehepte
Zoals U begrijpen zult, houden wij
met het gezinsleven, ontleent -/ijn leergierige lieverds, doet jullie jasjes kleinen, maar in 't algemeen waren ons op de hoogte van de ervaringen
de eerste resultaten van een uitste* van anderen, die op dit gebied ge*
waarde aan het Goddelijk heilsplan, en manteltjes maar uit!"
dat van de arbeid inderdaad een roe*
experimenteerd hehben.
De meesten van hen renden meteen kcnd gehalte.
Wat zou U b.v. zeggen van de ron*
ping maakte: het leven dienen om naar het toilet, waar het tot interes»
Ik moet tóch es kijken wat Adler
en Künkel er van gezegd zouden heb*
Gods wil.
santé schermutselingen om de voor» de taal van Jeroen (5 jaar):
„Me sus liep een Frijer. Ik ken em ben, als zij een kelder als de onze
Kader moet gekweekt worden. De rang kwam.
niet uitstaan want hij hep soon kap* hadden gehad. De jonge academici
velden staan wit om ze te oogsten,
„Schattebouten", zei ik monter, soonus". (En zo gaat 't nog even hebben namelijk de kelder plus 't aan*
maar er zijn geen werklieden.
„dat hadden jullie thuis moeten door. De taal=zuiverheid laat natuur* wezige meubilair na het ontvangen
'Laten wij — aldus spr. — in onze doen! Na enig geharrewar hadden wij lijk nog veel te wensen over, maar de van de eerste 'les volledig afgebro*
sociale strijd het persoonlijk* en het de ploeg eindelijk in de kelder en er jongen heeft tenslotte nog geen on* ken. 'Men moet ze laten gaan, zegt
gezinsgebed niet vergeten.
heerste een 'betrekkelijke rust. Op dat derwijs ontvangen).
Neill. Dit hebben wij gedaan. Toen
'Heel ons leven moeten wij kunnen ogenblik viel 't ons op dat' er geen O ja, er was ook een zogenaamd zijn we zelf ook gegaan. Naar de
zien in het''licht van de Eeuwigheid, ouders waren, ofschoon dit toch ge» wonderkind, een meisje van vier jaar, denkbeeldige bliksem.
En toch heeft dit alles een diepere
in het licht van de eindstrijd tevens, bruikelijk is bij dergelijke gelegen* dat in een uitmuntend essay met on*
heden. Maar ook hier ken ik de re* gekende scherpzinnigheid de overbo* betekenis, ik weet het zeker. De vol*
die gaat tussen 'God en de satan.
van: Wij worden namelijk door digheid van gemeenteraden aantoon* gende les wordt gegeven in de keu*
In onze strijd is de Bijbel ons richt* den
de ouders niet voor vol aangezien. de. Wij moesten haar helaas de deel* ken van het Raadhuis, want de kei*
snoer en wij mogen vertrouwen op {Hier
heeft de' eerlijkheid het sta* name aan onze lessen ontzeggen, om* der van de tekenaar is voorlopig on*
het woord: ,
door allen gehaat, dium van
zelfvernietiging bereikt. dat wij niet konden hebben dat de bruikbaar.
omdat wij de naam van Christus be* Verder
kan ik beslist niet gaan).
pupillen ons boven het hoofd groei*
Omdat wij geloven in kindertjes en
lijden
" En: „iWie volhardt tot
Ik ging rond met de koffiekan den en zonder gemeenteraad -zou het keukens, belooft het komende college
het einde, zal behouden blijven".
(waar anijsmelk in zat, omdat koffie leven voor ons ondragelijk worden.
zeer interessant te worden.
'Na de pauze grepen verschillende slecht is voor jonge maagjes). De te*
Onwelvoeglijke uitdrukkingen kwa*
•BARTJE.

Op de eerste feestavond van dit sei*
zoen heette de voorzitter van de
Z.H.V., de h?er M. iWeber, alle aan*
wezigen en in -het bijzonder 'burge*
meester Mr 'H. M. van Fcnema van
harte welkom.
Tevens kondigde de heer 'Weber
aan, dat er buiten'de schuld van het
bestuur een wijziging was gekomen
in het programma. ,Het Tiroler gezel*
schap dat oorspronkelijk geënga*
gecrd was voor deze avond, was door
bijzondere omstandigheden verhin*
derd en zo had men ter elfder ure
een ander cabaretprogramma moeten
zoeken. Het was vooral aan de acti*
vitcit van de heer H. -Hildering te
danken, dat men hierin vrij vlot was
geslaagd.
•\ De heer Weber hoopte, dat het ge*
bodene in de smaak zou vallen en
wenste allen namens het bestuur van
de Z.H.V. een gezellige en genotvolle
avond.
Het bleek al dadelijk een zeer ge*,
varieerd programma te zijn met Nic.
Akkerman als conferencier, Jack
Smith & Company als een uitstekend

accordeontrio en tapdancers.
iRita 'Dekker bracht enige levens*
liedjes, Swen Smele, hier langzamer*
hand welbekend, liet zich van twee
kanten zien: als „serieus" Handel*
vertolker en als de man die touwtjes
doorknipte en weer heel maakte. Een
knap goochelaar.
Verder zagen we Joop Bouré met
o.a. een geestig vertolkt soldaten*
liedje, de muzikale clown Fantasio en
Kees Stct, het boertje uit West 'Fries*
land.
Deze laatste was wel bijzonder
goed op dreef, vooral in het naboot*
sen van onbetamelijke geluiden. We
meenden het eerst verkeerd begrepen
te hebben, maar uit het vervolg van
zijn conference bleek dat we de
'grap' toch wel juist hadden opgevat.
Verkeerde hij in de veronderstelling
dat hij voor een groep ongeculti*
veerde bosnegers optrad? Wij voel»
den het als een belediging voor het
publiek .en de talrijke genodigden.
Dit intermezzo buiten beschouwing
gelaten, kan de Z.H.V. terugzien op
een zeer geslaagde avond, die met
een gezellig bal werd besloten.
G.H.

Christelijke Besturenbond

nstapten en spoorslags wegreden, op
zoek ongetwijfeld naar andere leer=
zame objecten.
iWij herinneren ons nog wel yan
vóór 1940, hoe bijzonder tuk Duitse
toeristen altijd op kiekjes*maken zijn
geweest. Zij hadden oog voor aller»
lei fijne trekjes en details, ophaal*
bruggen, koeien op vcstingwallen,
kilometerpalen en ANWB*bordjes op
aardige kruispunten enz. Het enige
wat zij aan de kust niet konden kie*
ken, tot hun verbazing, was Enge*
land. Deze verbazing is tot op de
huidige dag gebleven. ^Engeland is
gebleven en de afstand trouwens ook.
En zo is eigenlijk alles gebleven.
De Frechheit, het drieste praten en
hakkenstampcn, de dikke actentas,
de Kultur, de Bohnenkaffee, het hele
„kecke" Duitse gedoe wordt weer
met autobussen vol uitgestald door
onze overijverige directeuren van
Verenigingen Voor Vreemdelingen»
verkeer.
Juch*hai, juch*hopsasa!
Kan het niet wat piano*aan, heren?
Forceert de zaak niet. Vreemdelin»
gen zien wij graag, maar zoekt het
soort één beetje voor ons uit. Ten»
slotte moeten wij er allemaal tegen*
aan kijken en, tot op zekere .hoogte,
mee optrekken. Hollandse badplaats
sen bieden toch al zo \veinig amu*
sants en ergens moeten ze het heb*
beri van een rustige, rimpelloze at*
mosfeer....
Het kan nauwelijks de bedoeling
zijn, nog meer Nederlanders 's zo*
mers naar het buitenland of de Moo*
kerhei te jagen.
D. 'HOOGENDIJK.

Strijd tegen Zandvoortse
„hondenplaag" begonnen
Over de Zandvoortse hondenplaag is
vaak genoeg gesproken en nog meer
geschreven. Over bijtende honden
heeft men een jaar lang elke week
kunnen lezen. De eigenaren — indien
zij opgespoord wenden — waren
meestal wel bereid de schade te ver*
goeden. Maar nimmer werd er ge*
sproken over het feit, dat de „slacht*
offers" bang voor onze huisdieren
waren. - - , . •
-i •
Deze week moet een dame in het
ziekenhuis worden opgenomen die
door een hond in het been werd ge»
beten.
Over de klachten van de winkeliers
inzake bevuiling van de winkelpuien
behoeven we ook niets te zeggen. Er
zijn winkeliers, die gemiddeld voor
een gulden per week moeten beste*
den om de stank bij hun winkels te
verdrijven.
Men behoeft niet te overdrijven,
dat zij toegegeven, doch de toestand
is momenteel bedroevend. Zelfs de
grootste dierenliefhebbers spreken er
schande van hoe sommige eigenaren
met hun huisdieren omgaan. Des och*
tends wordt de hond buiten de deur
gezet en eerst des avonds mag het
dier weer binnenkomen.
De Zandvoortse politie is Maandag
nu begonnen met de eigenaren van
loslopende honden te waarschuwen
en te noteren, doch binnen zeer kor*
te tijd za] verbaliserend worden op*
getreden. Men zij derhalve gewaar*
schuwd, daar zonder aanzien des
persoons zal worden ingegrepen.
Korpschef Erelid
M.C. Zandvoort
Maandagavond j.l. werd door de
korpschef van politie te Zandvoort,
de heer H. P, Huysman, een causerie
gehouden in het clubhuis de Vijver»
hut. (Het doel van deze causerie was
om ieder een beetje meer begrip van
het veelomvattende werk der politie
bij te brengen. 'Verschillende aardige
voorvallen uit de politieloopbaan van
de heer iHuysman werden door hem
op geestige wijze verteld. De spreker
moest om 9 uur, wegens verplichtin*
gen elders, zijn causerie beëindigen,
waarna voorzitter Bakker de korps*
chef dank bracht voor deze avond en
hem het erelidmaatschap der vereni»
ging aanbood, hetgeen de heer Huys*
man onder dank aanvaardde.
Ongeldige postzegels
De navolgende bijzondere postzegels
worden, met ingang van l Januari
1954 buiten gebruik gesteld en dus
voor de frankering waardeloos:
a. de in 1952 uitgegeven Jan van
Riebeeckpostzegels; frankeerwaar*
den 2, 6, 10 en 20 cent;
b. de in 1952 uitgegeven herdenkings*
postzegels 50*jarig bestaan Staats*
mijnen in Limburg; frankeerwaar*
de 10 cent;
c. de Zomerpostzegels, uitgifte 1952
(bloemenserie ontwerp D. van Gel*
der); frankeerwaardcn 2, 5, 6, 10
en 20 cent;
'd^ de in 1952 uitgegeven 'PTT*her*
denkingspostzegèls 1852*1952; fran*
keerwaarden 2, 6, 10 en 20 cent;
e. de Weldadigheidspostzegels (Kin*
derpostzegels) uitgifte 1952; fran*
keerwaarden 2, 5, 6, 10 en 20 cent.

RUILING.
A msterdamsZandvoort.
Aangeb. flink dubb. 2de bo*
venh., bev. 4 kam,, keuk.,
geïnst. badk., cab. en bergk.
Omg. Concertgebouw.
Gevr. huis van gel. groottt,
liefst met gar. Huur ƒ 55,*
tot ƒ 60,— per maand.
VERLOREN
Zondagmiddag op 't strand Br. no. 8203 bur. Zandv.Crt.
tussen Reddingspost Noord JONGEN gevraagd voor
en iKiefer
banketbakkerij en loopwerk.
Banketbakkerij L. Thomas;
Gouden
Damespolshorloge Haltestraat 13.

D

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"

de

Slager GAUS

'Kerkstraat 12 - Telefoon 2102

EXTRA RECLAME

Goede wedstrijd van
500 gr. RUND*, KALFS* of LAMSVLEES
Zandvoortmeeuwen 1.
met 250 gr. EIGEN GESMOLTEN VET
Het is opvallend dat het eerste elftal aandenken. Tegen beloning
van. Zandvoortmeeuwen in uitwed* terug te bezorgen bij Mej.
Abonneert u
strijden een 'beter spel demonstreert C. v. Duivenboden, Halte*
dan in de ontmoetingen die het pp straat 45, Zandvoort. '
op de
Weer KALFSHAXE voor soep, ragout of
eigen veld speelt. Zo was het ook j.l.
pasteitjes
20 et. per 100 gr.
ZANDVOORTSE
Zondag tegen Wilhelmus. Het elftal Te koop gevraagd
speelde stukken beter dan een week
'WECKPLESSEN
Wit bezorgen ook aan huis.
COURANT
geleden tegen R.K.A.V.V. Vooral de Kostverlorenstraat 38.
achterhoede was goed op dreef en
GARAGE TE HUUR.
•weerstond de vaak gevaarlijke aan*
vallen van de tegenpartij uitstekend. Pe bevr. Thorbeckestr. 33.
Zandvoortmeeuwen was over het al* Flink zelfstandig
HAARLEM
gemeen sterker en jammer was het
DAGMEISJE gevraagd.
dan. ook dat de voorhoede er niet in
Mevr. Borkent, >Pr. Maurits* Zaterdag 24 Oct. 8 uur
kon slagen ook maar éénmaal van de straat
DE TONEELVER.
Op Donderdagavond 22 Oct. a.s.
5, Zandvoort.
vele kansen gebruik te maken. 'De
Circus
Knie
te
8 uur precies,
wedstrijd eindigde tenslotte in een
Gevr. ZEL'FST. MEISJE
doelpuntloos gelijk spel.
spreken
voor halve dagen. Mevr.
Zondag 25 Oct. 8 uur
Het tweede elftal moest weer het Cats, Brederodcstraat 101.
Mej. Mr M. Stuart en
loodje leggen. De thuiswedstrijd te*
DE TONEELVER.
de heer W. Groen in ,Zomerlust'
gen V.S.V. 3 werd met 3*0 verloren. B.z.a. NET MEISJE van
Het veldspel, vooral in de eerste buiten, v.d.e.n., leeft. 28 j r. Wat is de waarheid
Kosterstraat 5, Zandvoort, over bovenstaande on*
helft, was behoorlijk, maar in pro* Brieven onder no. 8202 bur. Pr.: ƒ 1.—tot ƒ 4,- (all.
derwerpen.
TOEGANG VRIJ!
ductiviteit schoot men toch te kort. Zandv. Courant.
Alleen voor personen boven de 18 jaar.
inbegr.).
Voorverkoop
op
Het derde elftal heeft eindelijk ge*
Na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen.
speeldag en 2 dag. ervoor
faroken met de reeks nederlagen en B.Z.A. NOODHULP, per
DE ANTI*VIVISECTIE*STICHT1NG
van
10*3
u.
Telef.
na
12
boekte uit tegen VI. Vogels 2, m een l Nov., g.k.k., intern.
Corn. de Wittlaan 45, Den Haag,
uur.
Coupons
geldig.
•behoorlijk gespeelde wedstrijd, zijn Br. no. 8201 bur. Zandv.Crt.
eerste overwinning in dit seizoen.
De elftallen 4, 5 en 6 deelden de
punten met de tegenpartij. Vooral 't ZANDV. HOCKEY CLUB
5e had 'n hele toer om het nog onge* In een enerverende wedstrijd, vooral
slagen H.B.C. 4 in bedwang ie hou* wat het scoreverloop betreft, heeft dag tegen js..j.\^,. „.c,.u.u. . „z/ana*
den. Het 7e elftal, dat voor het eerst Zandvoort met 3*3 gelijk gespeeld voortmeeuwen" behaalde 23980 pun*
n
ten
*-- en
~ 10 marsen tegen „'E.D.O."
in 't veld kwam, speelde nog wat on* tegen 't Gooi II.
wennig en bleef in de minderheid
WOENSDAG - MORGEN
Daar 't Gooi tot nog toe één punt
tegen Halfweg 4.
had behaald en Zandvoort twee, was
500 gram GEHAKT
ƒ 1,35
Een spannende wedstrijd speelde deze wedstrijd voor de bezetting van aex B Tegen JS-.j.u. „ue iierjcan , en een pakje Margarine voor ƒ 0,15
Haarlem. Deze wedstrijd werd door
jun. a tegen V.V.B. Door moedig vol* de laatste plaats zeer belangrijk.
houden kon dit elftal een 3*1 achter*
Zoals het tot nog toe in iedere wed* K.J.C. „De Sierkan" gewonnen met iHoera, wij leven nog; de eerste vijf
stand toch nog in een gelijk spel om* strijd riet geval is geweest, nam ook 22616 punten en 9 marsen tegen „Co* jaar zit er op. — Daar wij het ver*
zetten. Junioren b was duidelijk de nu de tegenpartij direct na de aan= rodex" B 22204 punten en 5 marsen. trouwen hebben gewonnen, geven wij
De stand in djt tournooi luidt thans:
mindere van Haarlem d en verloor vang het initiatief in handen. De ach*
met groot verschil.
terlioede moest direct reeds enige ge*
1. KJ.C. „Noord" A (heren)
ALS EXTRA RECLAME
Verdienstelijk werk leverde het Ie vaarlijke aanvallen afweren, om daar*
24094 pn t, 11 marsen
Zaterdagmiddagelftal. Na een tegen na de Zandvoort voorhoede aan het
bij elke 500 gr. rundvlees
2. KJ.C. „Corodex" A
de verhouding in opgelopen 2*0 ach* werk te zetten. Het bleek in deze
24082 pn t, 9 marsen
l PAKJE MARGARINE
terstand thuis tegen S.V.J., slaagde wedstrijd dat de voorhoede het-sterk*
3. KJ.'C. „Zandvoortmeeuwen"
Zandvoortmeeuwen er toch nog in ste deel van de ploeg was. Er werd
23980 pnt, 10 marsen
voor f 0,15.
een gelijk spel uit het vuur te slepen. zeer goed samengespeeld. Dit kwam
4. K.J.'C. „De Sierkan"
Het eerste winstpunt-je in dit seizoen ook door het goede stuwen van 'de
22616 pnt, 9 marsen
500 gram *Doorregen lappen .. ƒ 1,50
is dus binnen.
middenlinie.
5. KJ.C. „Corodex" B
Het 2e Zaterdagmiddagelftal had
Na enige gevaarlijke aanvallen
22204 pnt, 5 marsen 500 gram Magere lappen .... ƒ 1,70
een „makkie"' tegen het onvoltallig kreeg Zandvoort een strafcorner toe*
500 gram Riblappen
ƒ "1,80
6. KJ.C. „OnderIing*Genoegen"
ƒ 2,00
Umuiden 5 en legde op beide punten gekend, welke door E. Schmidt op
21254 pnt, 11 marsen 500 .gram Rosbief
500 gram Lende en Entrecot ƒ 2,10
beslag.
zeer goede wijze werd ingeschoten
7. KJ.C. „E.D.O. II"
ƒ 2,50
Tegen het sterke adspiranten a van (1*0). Zandvoort ging weer ten aan*
209ó"6 pnt, 6 marsen 500 gram 'Biefstuk
R.C.H, was Zandvoortm. a niet op* val en enige* schoten werden op het
500 gram Ossenhaas
ƒ 2,60
8. KJ.C. „Noord" A (dames)
gewassen en incasseerde een grote doel gegeven, o.a. tweemaal tegen de
20787 pnt, 7 marsen 500 gram Schouder*carbonade ƒ 1,50
nederlaag. Adsp. c en adsp. d daar* paal; doelpunten bleven echter uit.
l kg voor ƒ 2,90
entegen gingen met de volle winst Deze doelpunten zouden van de an* BRIDGEN
strijken.
dere kant komen.
Verder LAMS* en KALFSVLEES
lt Gooi geenszins van haar stuk ge* De Zandvoortse Bridgeclub heeft het tegen scherp concurrerende- prijzen.
Uitslagen van j.l. Zondag:
winterseizoen
ingezet
met
het
spelen
Wilhelmus=Zandvoortmeeuwen 0»0 bracht begon fel te spelen en a] spoe* van selectiewedstrijden, waarna de
Zandvoortm. 2*V.S.V. 3
0*3 dig wist het door verkeerd ingrijpen ruim veertig koppels ingedeeld wor* Overheerlijke Gelderse gek. rookworst
VLVogels 2*Zandvoortm. 3
2*4 van beide backs de stand op gelijke
200 gram voor f 0,38
in een A, B, en GJijn. Begrijpe*
Zandvoortm. 4*D.C.O. 3
2*2 voet te brengen (1*1). Kort na dit den
KLEINE KROCHT l TELEF. 2432
lijk
is
dus,dat
er
stevig
„gevochten"
doelpunt
wist
de
tegenpartij,
weder*
Zandvoortm. 5*H.B.C. 4
1*1
om in de voorwedstrijden een
Uitsluitend eigen geslacht vee
E.D.O. 9*Zandvoortm. 6
0*0 om door een fout van de achterhoe* wordt
zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Zandvoortm. 7*Halfweg 4
2*4 de, de stand op te voeren tot 1=2,
Na de derde selectiewedstrijd is de
V.V.B. a*Zandv.m. jun. a
3*3 Zandvoort heel even beduusd door stand
Zandv.m. jun. b=Haarlem d
1*14 deze zo vlug opgelopen achterstand, volgt: van de eerste tie'n koppels als
herstelde zich en het was E. Vlee*
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Fam. Vallo 186.81%; mevr. Keur*de
die de stand gelijk maakte. 'Nog
van INBOEDELGOEDEREN
Zandvoortm. 1*S.V.J. l
' 2*2 ming
de rust was het 'G. Allebes die heer Heidoorn 183.33%; heren Agste*
Zandvoortm. 2*IJmuiden 5
4*0 voor
ribbe*Schutte 182.14%; fam. Prins in „Ons Huis", Dorpsplein
er,
na
enige
spelers
gepasseerd
te
zijn,
R.'C.H. a*Zandv.m. adsp. a
7*0 van de rand van de strafcirkel 3*2 178.20%; dames Bakkenhoven*Vader
tot 8 uur
Zandv.m. adsp. c*Haarlem f 5*1 van
Onhoudbaar was dit 169.04%; dames Fabel*Polak 166.04%; ' i.»"
Haarlem- h=Zandv.m. adsp. d 3*4 schot maakte.
Veilingmeester
fam. van Eckelt 165.68%; fam. Ber*
echter niet.
P. WATERDRINKER
Na de rust zakte het spelpeil aan* rier 165.37%; heren van Dartelen*Va* .-,?!
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Telefoon 2164
zienlijk. De achterhoede van Zand* der 165.27% en fam. Vulsma 163.29%.
Aid. volleybal.
voort liet enige steken vallen, waar*
De eerste competitiewedstrijd dames uit gevaarlijke situaties ontstonden.
tegen Velox is in een 4*0 nederlaag Door goed ingrijpen van keeper Bal*
geëindigd.'Het team had enige wijzi* ledux werden deze aanvallen te niet
gingen ondergaan en bestaat nu uit •gedaan. Ook de voorhoede van Zand*
de dames: A. Mattern (aanv.), E. Bos, voort werd minder. Dit kwam waar»
W. Paap, mevr. E. y. Luik*Veltkamp, schijnlijk ook doordat de achterhoede
A. v. d. Bos, '\V'. Reijer en M. Heyink. van het 't Gooi meer vat kreeg op
Het samenspel vlotte nog niet erg het spel van Zandvoort. Tien minu*
best, maar individueel werd behoor* ten voor het einde kreeg 't Gooi een
Een interessante en gevarieerde
psychiatrische voor* en nazorg.
lijk werk te zien gegeven. Vijf onzer strafcorner toegewezen welke na veel agenda is voor de Raadsvergadering 15. Voorstel tot het geven van na*
dames werden dan ook voor deelna* geharrewar in het doel van Zand* van hedenavond opgesteld. In de twee
men aan straten en wegen. ' *
me aan de centrale training uitgeno* voort verdween. (3=3).
16. Benoeming van een lid van de
vorige
nummers
hebben
wij
reeds
de
Het tweede verloor op het moeilijk
diad.
commissie van bijstand voor so*
Voor a.s. Woensdagavond is in het te' bespelen terrein van Kraaien te diverse punten toegelicht.
ciale en culturele zaken.
"Wormervcer met 3*1. Wat sterkte be*
Krelagehuis vastgesteld:
17. Voorstel tot het verlenen van een
1.
Ingekomen
stukken.
treft deden beide partijen niet veel
crediet voor het bouwrijp maken
O.S.S.*Rapiditas 9.10 uur.
voor elkaar onder. Maar Kraaien 2. Benoeming van een lid. van d'e
van terreinen ten Zuiden van de
commissie
voor
georganiseerd
speelde een hoger tempo. Dit heeft
Dr C. A. Gerkestraat en de Bre*
KORFBALNIEUWS
overleg.
\
dan ook de doorslag gegeven. De rust
derodestraat.
3. Voorstel tot voorlopige vaststel*
(Het eerste twaalftal van de Zand* ging in met een 2*0 achterstand.
18. Voorstel betreffende de verkoop*
ling
van
de
bedragen,
ingevolge
voortse Korfbalclub wist Zondagmid*
Na de rust werden enige wijzigin*
prijzen van de onder 17 genoem*
art. 55 der lager onderwijswet
dag met dubbele cijfers van Ooster* gen aangebracht in de voorhoede,
de terreinen.
1920.
'
kwartier 6 te winnen. De Haarlem* welke slechts één doelpunt opleverde
tot het voeren van een
'Benoeming van een hoofd van de 19. Voorstel
mers kregen namelijk een 10*1 neder* van C. Meijer. Kraaien vergrootte
rechtsgeding contra de Erven de
derde
school
voor
openbaar
ge*
laag te slikken!
echter de voorsprong tot 3*1.
Boer.
woon lager onderwijs.
De adspiranten, die voor de eerste
Het derde speelde tegen nümme^
Voorstel betreffende het aan* 20. Rondvraag.
maal spelen, hebben wederom een ge* één van de ranglijst, Togo IV. Tech*
gaan van kasgeldleningen in 1954.
lijk spel (1*1) weten te behalen, dit* nisch was de tegenpartij veel beter
Voorstel betreffende de beleg* Gevonden voorwerpen
maal tegen D.S.V. b. In drie wedstrij* en dat het slechts een 2*0 nederlaag
ging van kasgelden.
den werden vier punten verzameld.
voor Zandvoort geworden is, is dan
'Opgave van l t.m. 14 October
Voorstel tot - verhuur van ge*
ook voor een groot deel te danken
meentegrond.
Aanwezig
ten burele:
aan beide backs.
Voorstel tot het verlenen van Portemonnaie, rood, met inh.; shawl,
'Het vierde speelde in een goede
een bijdrage voor het hospitaal* wol, gekleurd; ceintuur, beige; kin*
wedstrijd met 2*2 gelijk tegen Alli*
kerkschip „de iHoop".
ance TV.
derkousje, wit; kindersokje, rouge;
Voorstel tot verkoop van grond, kinderjack, groen; kinderregenjas je,
telefoonnummers Het programma voor a.s. Zoridag
gelegen aan de Vuurhoetstraat, Egypt. linnen; jack, blauw manches*
en adressen
luidt;
aan O. Boxhoorn.
ter; tol, geel; haarkam in etui met
Voorstel tot verkoop van grond, potlood; kop van rijwiellantaarn; 3
Heren: Tresling beker:
2000 Brandmelding
gelegen
aan
de
Boulevard
de
Fa*
Z.H.C. II*Te Werve.
2403 Commandant Brandweer
ziekencoupons; shawl, geel met wa*
vauge, aan de Coöp. Flatexploi* pens.
Veteranen beker: Z.H.C.*Te Werve.
3043, 3044 Politie
tatievereniging
„Noordzee".
Competitie:
B.M.H.C.
IX*Z.H.C.
IV.
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
Voorstel tot het verlenen van. een Aanwezig bij de vinder:
Jongens: Z.H.C. a*H.'B.S. a.
2345 G cm. Secretarie
crediet voor de verbetering van Bril, donker mont., v. Ostadestr. l a;
12 uur
2499 Gem. Geneesheer, Jullanaweg la 'Dames: Z.H.C. WCraaien
de centrale verwarmingsinstalla* hond, soort herder, Kostverl.str. 45;
Terriers*Z.H.C. II.
2262 Informatiebureau Vreetudelintie van het raadhuis.
kat, beige met zwart, Hogeweg 70;
Meisjes: H.B.S. b*Z.H,C. a.
eenverkeer. Klost Raadliuisplein
'Voorstel tot partiële wijziging Siamese witte" kat, 'Kostverl.str. 94;
2887 Stoomwassery „Hollandia",
van 't uitbreidingsplan^Bentveld
zwart witte kat, Duinstraat 3; porte*
fynstrükertf, J. H. G. Weenink, K.J.C. „NOORD"
r
(plan K).
monnaie met inh., Kruisweg 32; km*
Pakveldstraat 30 a
'Donderdag j.l. speelde deze vereni*
Voorstel
tot
beschikbaarstelling
derportemonnaie, bruin, met inhoud,
2135
Zandvoortse Courant, Gertenging
zijn
tweede
ronde
voor
't
maand*
van grond voor de Wilhelmina* Koninginneweg 19; bruin lederen hè*
bacbs Drukkervj, Achterweg l
kampioenschap. Aan de kop van de
school en tot uitgifte in erfpacht ren handschoen, v. Ostadestraat l a;
2424 Autobedrijven „Rinko"
ranglijst kwamen: 1. G. van Veen, 2.
van grond voor de 'bouw van een jiem, Jeder schal, Parallelweg 13; -vult
Oranjestraat en Stationsplein
A. Schaap, 3. A. Zwemmer, 4. H. Bol.
kleuterschool.
•*
i
'potlood, blauw, Dr .Gerkestr. 48 zw.;
2JI75 Joh. Sytsma's teesbibliotheek
*
Voorstel betreffende de gemeen* vulpen, Zandvoortselaan 2; trouwring,
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
In het tournooi dat door KJ.C.
schappelijke regeling omtrent de Kostverl.straat 90 c; pad vindersmes,l

tezamen voor f 1,75

STADSSCHOUWBURG

Vaccinatie - Dierenbescherming - Vivisectie

ALLEEN bij
LA VIANDE"

't'. • '

Heden kijkdag

Interessante en gevarieerde agenda
voor de Raadszitting van hedenavond

li I
BijS

:
t,

VOOR KINDEREN
DOOR KINDEREN.
Buiten het feit, dat het van zo
grote waarde is, om de postzegelsac*
tie te laten voeren door de Jeugd,
moet dit idee ook beslist ontsproten
zijn aan het brein van een of ander
pienter zakenmannetje of *vrouwtje.
Want kunt u die kleine apen, die
zo beleefd maar uiterst vasthoudend
hun waar aan de man trachten te
brengen, weerstaan?
U niet, en ik niet en ik denk dat
er wel bijna niemand is .die zich niet
door hun welbespraaktheid laat strik*
ken.
Lang voordat de grote leurders uit
de scholen waren losgelaten orn met
hun orderboek onder hun arm in alle
richtingen uit te zwermen, had ik al
een kleine handlanger aaa de deur.
Kennelijk had zijn oudere broer he_t
volgende met hem bekokstoofd: „Jij
gaat vast die en die en die bewerken
en dan kom ik later."
Oneerlijke concurrentie zegt u? Ja
natuurlijk, maar als je in het zaken*
doen niet een heel klein beetje bij de
tijd bent, lig je onder, voordat je pap
hebt gezegd.
Hij beide-dus aan en ik deed open.
Hij had zojuist van tanden gewis*
seld en hoewel hij nu nog maar een
hele kleine kiendop was, had Moeder
Natuur, blijkbaar in het volste ver*
trouwen, .dat hij nog eens tot een for*
se kerel zou uitgroeien, hem in af*
wachting daarvan maar vast uitge*
rust met een paar enorme snijtanden,
waarachter vandaan hij nu tegen me
stond te praten. Zijn mond was ge*
woonweg propvol met die twee grote^
gekke dingen.
"„Heb je al kinderzegels?'' vroeq hu
me op de man af, waarop ik natuur*
lijk ontkennend moest antwoorden.
„Dan moet je even wachten, want
dadelijk komt Jantje uit school bij
je."
Hij rende weg, blijkbaar had hij
nog meer van zulke delicate opdïach*
ten uit te voeren. Buiten bij het hekje
draaide hij zich nog even om: „Denk
erom alleen van Jantje hoor," en hij
stak waarschuwend een heel klein
piter*vingertje omhoog.
Ik heb me stipt aan onze overeen»
komst gehouden.

GELSKE DE 'NES.
M.ELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT

(ook Bulgaarse)
Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464
MOTORCLUB „HAARLEM en O."
Zondag 25 Oct. a.s. organiseert de
Motorclub „Haarlem en Omstreken"
een oriëntatierit over een lengte van
90 km. (De routebeschrijving zal dit
keer geheel uit figuren bestaan. Het
belooft een prettige rit te wofden.5
Start 1.30 uur bij • Café Meijer,
Ramplaan, Haarlem.
M.C. ZANDVOORT
In aansluiting op het bericht van
Vrijdag j.l. over de Herfstrit van 11
Oct., delen wij mede dat de prijsuit*
reiking, in tegenstelling tot wat -wij
vermeldden, wél op die da_g plaats
had, n.l. des avonds in de Vijverhut.

Restaurant
„LA MER"
Zeestraat 26 - Telefoon 2196

DAGSCHOTEL ƒ 1,75
MENU VAN DE DAG ƒ 2,75

Zondags: Rij s t taf el
Gelieve tijdig

te reserveren

WEEK-AGENDA
Monopole
Dinsdag 20 Oct. 8 uur: film „Helden
zonder roem".
Woensdag 21 Oct. 8 uur: idem.
Donderdag 22 Oct. 8 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Donderdag 22 Oct. 8'u.: Avond door
de Anti*Vivisectie*Stichting in Zo*
merlust.
Donderdag 22 Oct. 8 uur: Filmavond
I.v.A.O. in „Ons Huis".
Stadsschouwburg
Haarlem
Donderdag 22 Oct. 8 uur: Toneelgez.
Johan Kaart met „Toontje heeft
een paard getekend".
Zaterdag 24 Oct. 8 uur: De Toneel*
ver. met „Circus Knie".
Zondag 25 Oct. 8 uur: De Toneelver,
met „Wat is de waarheid".
Swaluëstraat 41; kindertasje met inh.,
Haarlemmerstraat 44; autoped, rood,
luchtb., Kostverl.straat 58; autoped,
blauw, luchtb., Gruyter, Kerkstraat;
autoped, groen, luchtb., Paradijsweg
20; kinderfietsje, v. Ostadestraat 5;
karretje, rubberbanden, Oosterpark*
straat 58; poppenwagen, riet. Zuiderf
straat 2; spoel van naaimachine, van
Lennepweg 53 rd.; capuchon, kwart,
Parallelweg 21. ,
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Ia de jongstleden gehouden Raads*i
vergadering heeft een /waar woord!
geklonken: dictatuur.
j
Het was het slotwoord van burgen
meester van Fenema dat volgde op
een principieel debat. Dit werd ge*
opend door de heer Lindeman, die in
een open betoog mededeelde waarom
de in de diverse Raadscommissies ge*
konen Raadsleden hun benoeming 8
dagen hadden willen aanhouden. Hij
verklaarde dat er vooraf over deze1
benoeming geen enkel overleg heeftj
plaatsgevonden. Diverse leden van dei
oppositie zijn dus min of meer „over'
hun hoofd heen" gekozen. 'Bij over»
leg immers hadden wellicht andere
leden van vertegenwoordigde fracties
- als commissielid kunnen optreden.
De meerderheidspartijen (P.v.d. A.,
C.H.U.^A.'R. en Plaatselijk Belang)
hebben van hun numerieke meerder*
heid dus zonder meer gebruik ge*
maakt. {Evenals dit het geval is ge*
weest bij de wethoudersverkiezing).
Dit is, politiek gezien hun goed recht.
Doch wij willen hier onmiddellijk aan
toevoegen dat het feit, dat, nu reeds
voor de tweede keer, elk overleg bij
voorbaat heeft ontbroken, in een de*
mocratisch bestel afkeuring verdient.
Het verweer dat de P.v.d.A. lever*
de door o.m. op te merken dat dit
overleg achterwege was gebleven,
omdat overeenstemming bij voorbaat
toch uitgesloten moest worden ge*
acht, is — wij willen dit toch wel met
nadruk zeggen — geen argument. Te*
recht heeft de heer Lindeman opge*
merkt dat de meerderheidspartijen
tóch hun wil hadden kunnen doorzet*
ten.
O.i. heeft men door elke mogelijk*
heid tot bespreking af te snijden, een
uiterst — vooral'in een kleine ge*
meente — noodzakelijk element voor
een gezonde
gemeentehuishouding
veronachtzaamd!
Waar overleg ontbreekt, dreigt die*
tatuur, was de slotconclusie van bur*
gemeester van, Fenema. Wij moeten
deze uitspraak, zij het met spijt, on*
derschrijven.
.Wij betrejjren tet-dat juist de P.
v.d.A., die men hier toch in de eerste
plaats verantwoordelijk mag houden
voor deze gang van zaken, gemeend
heeft deze wegen te moeten bewan*
delen voor het bereiken van door
haar gestelde doeleinden.

Hervormd Kerkkoor
voor de radio?
Op Woensdag 2 Dec. zal een conv
missie van de N.C.R.V. het 'Kerkkoor
der Hervormde Gemeente alhier ko*
men beoordelen of het in staat moet
worden geacht voor de N.C.'R.V.*ini«
crofoon op te treden in de rubriek
Onze Nederlandse koren en corpsen.
Voorts zijn besprekingen gaande
met het UK-9-R- {Interkerkelijk over*
leg in Radio*aangelegenb.eden) om
een z.g. „Kerkzangdienst" uit de
Hervormde Kerk te Zandvoort uit te
zenden.

E.H.B.O.-cursus

VRIJDAG 23 OCTOBER 1953

Vier-en-een-half uur
RAADSZITTING
Ontbreken van overleg bij samenstelling van Raads»
commissies wekte wrevel bij de oppositie
De leden van de „oppositie", t.w. de
fracties van de iK.'V.P., V.V.D. en
A.Z.B., hebben Dinsdag j.l. op on*
dubbelzinnige wijze te kennen gcge*
ven dat zij de gang van zaken met
de vfethoudersverkiczing van Pu*
blieke Werken en Wederopbouw en
de samenstelling van de verschillen*
de commissies van bijstand niet bc*
paald toejuichen e n . . . . niet zien als
een hoopvol begin van voorbeeldige
samenwerking in de Raad.
De heer LINDEMAN zette in een
scherp betoog uiteen waarom de op*
posanten na de vorige vergadering,
waarin de commissies van bijstand
werden samengesteld, hun benoeming
in beraad hadden gehouden. Genoem*
de leden meenden /ich te moeten
verzetten tegen het feit dat geen
voorafgaand overleg tussen de raads*
fracties had plaats gevonden en spr.
zeide, dat als er ergens sprake is van
„de dienst uitmaken" dit hier toch
wel het geval is geweest. Dat ten*
slotte toch besloten is de benoemin*
gen te aanvaarden, vond z'n oorzaak
in de gezindheid van betrokkenen,
die het gemeentebelang hebben laten
prevaleren boven hun persoonlijke
grieven. Spr. achtte de huidige sa*
menstelling van verschillende com*
missies, met name die van Publieke
Werken en 'Financiën onjuist, omdat
in deze twee belangrijke commissies
niet alle fracties zitting hebben. In
de Comrn. v. Publ. Werken is de
V.V.D. niet vertegenwoordigd en in
de Comm. v. Financiën A.'Z.B. niet.
In de rondvraag na de vorige raads*
vergadering werd door de heer Slag*
veld de wens uitgesproken dat de op*
positie een andere houding zou aan*
nemen. Dit kan alleen — aldus spr.
— indien de' leden van de meerder*
heidsgroepering bepaalde dingen an=
ders 'doen.
De heer TATES viel de heer Lin*
deman bij en zeide nog dat de nei*
ging om te zeggen: „Zoek 't nu zelf
maar uit!" bij de oppositie groot was
geweest, doch de ambtseed, waarin
de raadsleden verklaren het gemeen*
tebelang te zullen dienen, woog
zwaar. Daarom is besloten de „toe*
bedeelde" functies in de commissies
te aanvaarden.
s
Weth. v. d. WER'FF vond dat zo*
wel de K.V.P. als de V.V.D. voldoen*
de vertegenwoordiging in de com*
missies hadden.
Weth. KERKMAN vond dat de
heer Lindeman, die de vorige keer
erg „kalm" was geweest, nu nogal
van leer trok. Het ontbreken van het
overleg, waarover de heer Lindeman
zich boos maakt, was gemakkelijk te
verklaren, aldus spr. Wij wisten van
te voren, dat van dit overleg toch
niets te verwachten was! De gehele
critiek van de oppositie zag spr. als
een gevolg van de voorgeschiedenis
van deze kwestie. Men kan ons wel
blij maken, maar niet bang! zo zeide
spr. tenslotte.
De heer 'LINDEMAN verklaarde
nog, geen ogenblik gepraat te hebben
over de K.V.P,, als zou deze te wei*
nig zetels hebben. Wel heeft spr. in
't algemeen willen wijzen op de dou*

blures in de belangrijke commissies,
die z.i. voorkomen hadden kunnen
worden. Spr. bestreed de opvatting
van weth. Kerkman. 't Is onjuist om
te zeggen: Het overleg haalt toch
niets uit, dus dan maar helemaal geen
overleg. Nu wordt elk compromis bij
voorbaat uitgesloten.
VOORZITTER sloot de discussie
over dit onderwerp met de woorden:
„Overleg is zeer nuttig en nooit on*
juist en in zekere zin noodzakelijk
voor de 'handhaving van de democra*
tie.... Waar overleg ontbreekt, daar
dreigt de dictatuur!"
Doordat de heer DIEMER wegens
ziekte afwezig was, vertoonde de
Raad een volkomen evenwicht {7*7).
Dit kwam, tot uiting in de stemming
bij de benoeming van een lid in de
Commissie voor Georganiseerd Over*
leg. Tweemaal verwierven de heren
GOSEN en KONING zeven stem*
men en bij de laatste herstemming
zes. {Bij deze stemming mochten ge*
noemde heren niet meedoen!) Toen
moest geloot worden, waarna de heer
KONING als winnaar uit de bus
{kom) trad.

Hoofd nieuwe school
De benoeming van een hoofd voor de
toekomstige school voor openbaar
lager onderwijs in plan*Noord, gaf de
heer WEBER gelegenheid om nog
eens zijn misnoegen te uiten over het
feit dat geen der plaatselijke onder*
wijzers voor deze functie in aanmer*
king bleek te zijn gekomen. Spreker
achtte verschillende leerkrachten, die
hij kende, zeker capabel genoeg een
dergelijke functie te bekleden. De
Raad krijgt zo dikwijls de bevorde*
ring van een arbeider of ambtenaar
te beoordelen, {c.q. goed te keuren).
Spr. vroeg zich af, of dit bij deze be*
noemingen ook niet mogelijk was. Op
deze wijze krijgt een plaatselijke leer*
kracht bijna nooit de kans in z'n eigen
plaats hoofd te worden.
Weth. KERKMAN zette uiteen dat
van de 26 sollicitanten een voordracht
van drie personen was opgemaakt,
zulks in overleg met de Inspecteur
van het I.o. Graag had men een Zand*
voortse. sollicitant op de nominatie
geplaatst, doch het is moeilijk om
tegen het advies inwan de inspecteur
een andere voordracht op te maken.
Hier zijn naar eer en geweten de drie
„besten" uitgekozen. Een vergelijking
met de bevorderingen van arbeiders
en ambtenaren ging, naar spr.'s oor»
deel, niet op.
Nummer één van de voordracht, de
•heer /. Ramkema, hoofd ener open*
bare I.o. school te Bleiswijk, werd
met 11 stemmen benoemd.
*
Het bestuur van de Ned. Vereniging
t.b.v. zeelieden kreeg een subsidie
(op verzoek) van ƒ 1000,— voor het
hospitaal*kerkschip „De Hoop".
De heer WEBER maakte zich tot
tolk van allen, die dit voorstel van
harte toejuichten.
(Lees verder pag. 2)

Door de afd. Zandvoort van het
Nederlandse Rode Kruis en de Zand*
voortse Reddingsbrigade zal ook de*
ze winter weer een cursus worden ge*
houden in Eerste Hulp bij Ongeluk*
ken.
Deze cursus is eens per 2 weken
des iDonderdagavonds 8 uur in 'Hotel
Keur, aanvangende Donderdag 29 Oc*
tober a.s. en gratis te volgen zowel
voor leden N.V.V.
door dames als heren die de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt. Docent
is dr B. Entzinger.
Adri van Oirschot zelf toonde zich
Aanmelding kan geschieden bij dj Een cabaretgezelschap onder leiding
avond een zeer veelzijdig
heer A. Loos, J. P. Heyeplantsocn 3 van Adri van Oirschot verzorgde j.l. deze
of op de eerste cursusavond.
Woensdag resp. een Kindermiddag in kunstenaar.
'Buiten goochelen en buikspreken
„Monopole" en een Vrouwenavond bleek hij ook nog een aardige stem
1
in „Zomerlust' voor leden van het te bezitten en een uitstekend imita*
Tentoon stelling
N.V.V., terwijl ook belangstellenden tor te zijn; kortom een allround en
zeer beschaafd artist.
in de Clara-Stichting
van harte welkom waren.
Aan het einde van de avond be*
De kinderen, die in vrij grote ge* tuigde mevrouw van Duijn dan ook
Het ligt in de bedoeling om in de
tweede helft van November een ten* tale waren opgekomen, werden ver* terecht haar instemming met deze
toonstelling te houden in de „Clara* gast op goocheltoeren en op een goede keuze van het 'N.V.V.
Er waren niet zo veel belangstel*
Stichting", over de arbeidstherapie, voorstelling met de sprekende pop
waarbij tevens gelegenheid zal be» door de heer Van Oirschot, daarbij lenden, maar we zijn ervan overtuigd
dat de Vrouwenbond van liet N.V.V.,
staan de vervaardigde artikelen te
muzikaal begeleid door „Ome Just". wanneer zij de volgende avonden op
kopen.
Beide heren gaven daarna een pop* soortgelijke leest schoeit, zeker op
De datum, waarop deze tentoon*
stelling /al plaats hebben, wordt nog penkastvertoning en het was duide» meer belangstelling mag rekenen.
lijk dat de jeugd zich op deze mid*
bekend gemaakt.
dag kostelijk amuseerde.
's Avonds in ,,Zomerlust" werden
de dames met een hartelijk woord
.WATERGETIJDEN
welkom geheten door mevrouw J. v.
HW LW
LW
Strand Duijn namens de Vrouwenbond van Reddend zwemmen
berijdbaar het N.V.V.
Oct.
Het gezelschap van Oirschot had
De Zandvoortse 'Reddingsbrigade
25 4.54 12.— 17.13 24.- 9.00»15.00 nu een belangrijke uitbreiding onder* gaat
jaar -syeer naar Stoop's "Bad
2ó 5.41 12.30 18.01 1.— 9.30*16.00 gaan met o.a. Liz?y Valesco als chan» voor dit
de oefeningen reddend zwem*
27 6.19 13.30 18.50 2.- 10.30*17.00 teuse*diseuse, die met haar aardige men. De
eerste avond is vastgesteld
28 7.23 14.30 19.46 2.30 11.30*17.30 liedjes en een sublieme voordracht op Maandag
26 October van 9*10 uur.
29 8.19 15.30 20.49 3.30 12.30*18.30 veel succes had, alsmede Dolf Eyk* Vertrek
per trein 8.43 uur.
30 9.29 16.30 22.05 5.- 13.30*20.00 huis die als lyrisch tenor op ver*
Het bestuur rekent — gezien de
31 10.48 17.30 23.26 0.30 14.30*21.30 dienstelijke wijze enige Napolitaanse vele
verzoeken— op een grote op*
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. liederen bracht.
komst.
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De Gijsbrechi van
Aemstel van Vondel
zal op hef televisies
scherm worden ver:
loond. Al onze toneel;
tradities schijnen re
zijn geconcentreerd op dit ene stuk
van deze zeventiendeseeuwse schrij:
ver, dat tenslotte ook elk jaar wordl
opgevoerd. Wij moeten het erkennen,
veel verder gaat onze fantasie niet.
Speciaal valt dit op, wanr.eer men de
verhouding tussen publiek en toneel
in Frankrijk beziet. Behalve het feil,
dat de klassieke Franse grootmees'
ters uit de toneelhtteratuur er nog
belangrijke plaats in de schoolopvoe:
ding bezetten, is het contact tussen
volk en toneel er nog steeds groot.
Vele maatschappelijke en geestelijke

stromingen vinden hun neerslag in
het toneel, dat niet zelden een strijde
baar sociaal element in zich draagt.
Door alle tijden heen heeft Frankrijk
zijn commentators van het toneel ge:
h-id. En zelfs is men er in staal om
zich ongerust te maken over het loneel, wanneer dit zich gaat verbijzon:
deren in te exclusieve, slechts voor
enkelingen begrijpelijke, experimen:
ten.
H,oe brood en brood nodig is het
dat wij in Nederland de waarde van
een levend toneel, dat een werkelijke
functie heeft in ons bestaan, gaan in:
zien, opdat wij eens afraken van de
oudbakken Gijsbrecht van Aemstel:
cultus, die er nu eenmaal is omdat
wij niets anders weien te verzinnen.

Filmavond over P.T.T.-foedrijf
J-Iet Instituut voor Arbeiders Ont*
wikkeling organiseerde Donderdag*
avond in Ons 'Huis een filmavond,
welke werd verzorgd door de pers*
en propagandadienst der P.T.T. De
belangstelling beperkte zich tot een
veertigtal personen, doch de wegbhj*
vers hadden weer eens ongelijk.
Na het openingswoord van de heer
S. Horeman vertelde de heer W.
Kleinman het een en ander over de
machtige P.T.T., waarbij 50.000 per*
sonen werkzaam zijn en door wie da*
gelijks vijf millioen brieven doorge*
zonden worden. Spreker gaf een kort
overzicht van het ontstaan der poste*
rijen, evenals van de telegrafie en de
telefonie.
De eerste film „Twee volkeren
spreken", geeft een aantal gesprek*
ken weer, dat steeds op een interes»
santé wijze in beeld wordt gebracht.

„Het is maar een postzegel" toonde
de fabricatie van postzegels in vroe*
ger tijden en momentcel. Na de pau*
70. kreeg men de moeilijkheden van
de P.T.T. te zien tijdens strenge
vorst, samengebracht in de film
„Winter bij P.T.T.".
De reeks werd besloten met de ver*
ton ing van „P.C.'H. De vriend van de
/ecrnan", welke film een goed beeld
gaf van het vele en boeiende werk
bij Scheveningcn Radio.

BURGERLIJKE STAND
16 tot 22 October 1953.
Geboren: Nicolaas Johannes Maria,
zoon van J. J. Disseldorp en H. M.
C. 'Heemskerk; Dirk, zoon van C.
Koper en P. Koper.
Ondertrouwd: A. J. van der Velde
en L. G. Lawa.

van de Anti-vivisectie Stichting
Een emotievolle avond
Voor de le/ing van de Antisvivisec*
tie Stichting die op Donderdag 22 Oc*
tober werd gehouden in „Zomerlust",
was slechts een matige belangstelling
onder de Zandvoortse bevolking; 49
personen waren aanwezig waarvan de
meestcn nog van buiten de gemeente.
Onder de belangstellenden zagen
we ook burgemeester Mr 'H. M. van
Fenema, het raadslid de heer Brcure
en de gemeente*arts J. v. d. Meer.
Voor deze avond stonden twee
sprekers op het programma: Mej.
Mr M. Stuart over het onderwerp
„Het vaccinatievraagstuk" en de heer
W. Groen over „Dierenbescherming
en Vivisectievraagstuk".
Mej. Stuart gaf een historisch over*
zicht over de geschiedenis van de
vaccinatie, die in Engeland veel eer*
der bekend was, dan bij ons. Zij
doorspekte haar betoog met veel ge*
leerde woorden die voor het meren*
deel van het leken*publiek onbegrij*
pelijk waren en uitspraken of aan*
halingen uit uitspraken van buiten*
ïandse artsen.
Daarna wordt ze voor haar gehoor
begrijpelijker, als ze gaat vertellen
dat pokken een vuünisziekte is, dat
entstof bestaat uit een vuile etter, pp
chemische wijze bereid, dat door in*
enten met deze stoffen een slecht ge*
hoor, een slecht gebit, niet meeko»
men op school en syphilis kan ont*
staan. Dit was al erg, maar erger
werd het, toen de spreekster zo ver
ging te verjclaren, dat zelfs kanker
kan ontstaan door inenting.
Voorts verklaarde ze, dat diverse
vaccins gemaakt worden uit etter
van paardehielen, fijngemaakte lui*
•/cndannen, muizenlongen enz. enz.
Het ligt niet op onze weg om een
en ander in twijfel te trekken, maar
wel kregen we een sterk gevoel, dat
het niet juist was, deze wijsheden
uit te strooien over een aantal leken
en we waren erg blij, dat onze ge*
meente*arts zich ook onder de aan*
wczigen bevond.
Tenslotte wekte Mr Stuart haar
gehoor met grote nadruk op, zich
vooral nooit te laten inenten, daar
dus op die manier ons lichaam ver*
ontreinigd werd door deze kwade
stoffen.
Hierna hield de heer Groen zijn
betoog en het viel ons. al direct op,
dat hij de gave van het woord bezit.
Met die verstande, dat hij er ijverig
op uit was succesjes te boeken door
sentimentele schilderingen van zach*
te poezenvoetjes en slanke paarden*
benen.
En daar er van de 49 personen 30
vrouwen aanwezig waren, zult u be*
grijpen dat zijn succes verzekerd was.
Toen, hij ook nog beweerde, dat de
strijd tegen vivisectie er een was te»

gen het Kapitaal, was de zaak rond.
Wat we echter in zijn betoog mis*
ten, was een helder en duidelijk in*
zicht, iets waar we enige houvast aan
hadden. We moeten het eerlijk be*
kennen dat deze avond ons niet
bracht, wat we ervan hadden ver*
wacht. De propaganda, die hier ge*
voerd werd leek ons niet de juiste en
o.i. moet een dergelijke lezing, die zo
diep ingrijpt in. de medische weten*
schap, niet dóór leken vóór leken ge*
houden mogen worden.
Gelukkig, zoals we al zeiden, was
dr van der Meer aanwezig, om onze
belangen te behartigen, want wij voel*
den dat er tijdens deze causerieën
gevaarlijke dingen naar voren waren
gebracht, gevaarlijk voor de volks*
gezondheid.
De houding die vooral de heer
Groen aannam in de discussie, die na
afloop van de vertoning van drie
smalfilmpjes volgde, tussen dr van
der Meer en de verschillende leden
der Stichting, was zeer onsympa*
thiek. Zo een van: „Hoor hem nou".
Dr van der Meer verklaarde, dat
hij zeer teleurgesteld was, omdat hij
nog nooit zoveel baarlijke onzin -had
horen beweren als op deze avond.
En dit ?al nog wel erger geworden
zijn toen én mej. Stuart én de heer
Groen in grote ernst verklaarden,
dat een hun bekend arts uit Dene*
marken langs anti*vivisectische weg
kankergevallen geneest.
De heer Groen ging zelfs zo ver
uit te roepen: „Heel eenvoudig, ge*
woon het ei van Columbus".
Dit deed dr van der Meer vragen,
waarom wij ons in Nederland dan
nog zo druk maakten over het Kon.
Wilhelmina Fonds.
Wij hebben alle respect voor de
wijze waarop dr van der Meer en la*
ter ook de heer Breure, ondanks de
onprettige houding van de leden en
aanhangers der Stichting, hun mening
uiteenzetten.
We kunnen het slechts betreuren
dat dergelijke sprekers de kans krij*
gen ons publiek zo onnodig te ver*
ontrusten en te alarmeren.
Deze avond had niets met vivi*
sectie uitstaande en we hopen van
ganser harte, dat we in het vervolg
van dergelijke verkeerde propaganda»
avonden gespeend zullen blijven.
G.'H.
*
Men öegrype dat de Z.Crf. zeker niet
tegen de behandeling van ethische
bezwaren tegen vivisectie is. Zij ver:
wacht echter dat dit op zakelijke
wijze geschiedt, waarbij pro en com
tra duidelijk tegenover elkaar ivor*
den gezet. In de eerste plaats hoort
deze materie uiteraard thuis in vak:
kringen. — RED.

UITNODIGING
IEDERE DONDERDAG stellen wij U in de gelegenheid om
* ZELF EEN FLITS-FOTO TE MAKEN
Voor slechts ƒ 0,50 één. briefkaart, met uw eigen camera of een
camera van ons gratis in bruikleen IN ONZE STUDIO
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(Vervolg van pag. 1)
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Laat bijtijds een ATELIER*FOTO maken voor de a.s. feestdagen

Het meest amusante agendapunt
Critiek op doornstruiken in de tuin van de verslaggever

*

K l N O HAMBURG

Speciaalzaak voor foto- en filmartikelen
GROTE KROCHT 19, TELEF. 2510
Met de Prins Bernhardstraat zou
spr. liever nog even %yillen wachten,
i.v.m. de verdere uitbreiding van
Zandvoort. T.z.t. zou dan een pas»
sende straat deze naam kunnen krij*
gen.
VOORZITTER had met stijgende
belangstelling het frisse betoog van
de heer Porrenga beluisterd. Spr.
zeide de kwestie van de straatnamen
niet te willen bagatelliseren. Naast
practische overwegingen, gelden hier
wel degelijk gevoelsargumenten en 't
heeft spr. altijd gehinderd, dat de
Herman iHeijerrnansstraalt daar (b
het parkeerterrein) was „weggestopt".
Voorzitter pleitte ook — was er al*
thans voorstander van — voor on*
derschriften op de diverse naam»
bordjes en zeide tenslotte dat hij ook
wel voor voelde de naam Ü?rins Bern»
hard voorlopig niet te verbinden aan
een Zandvoortse straat. Inderdaad
kan er straks een betere plaats voor
deze straatnaam komen en 't was
spr.'s overtuiging dat 't juist voor
Zandvoort van belang was the right
man on the right place (street!) te
hebben.
Alle leden verklaarden zich voor
de naamsveranderingen (waarbij dus
de naam Prins 'Bernhardstraat aange»
houden werd) en over het punt be»
treffende de Herman Heijermans»
straat werd gestemd. Het kwam er
door met 10»4. (P.v.d.A. tegen).

Het agendapunt: „Straatnamen" is 'n lige 'Willem Draijerstraat) misschien
vermakelijkheid geworden, die in de wel bij het Schelpenplein zou gezocht
dorre woestijn van grond* en finan» worden!
ciële kwesties even een druppel la»
De heer BREURE zeide nog dat
venis bracht!
bijna niemand de Herman Heijer*
De heer PORRENTGA oefende cri» mansstraat kon vinden, zelfs een
tiek uit op het adres van de bewo* taxichauffeur moest z'n licht gaan
ners van de Herman Heijermans* opsteken bij het politiebureau!
&traat, welke bewoners van oordeel
De heer TATES vestigde nog de
zijn dat deze straat beter de Favau» aandacht op Zandvoorters, welke in
geplein kan genoemd worden. Nie* de jongste oorlog gesneuveld zijn, zo*
mand zoekt deze straat bij de boule* als Koper en Oskam (die omgekomen
vard de Favauge — aldus de adres* is in het kamp Neuegamrne). Mis*
santen — doch wel in plan»Noord, schien zouden namen als Churchill
waar diverse straten de naam dragen en Roosevclt ook nog gebezigd kun*
van Nederlandse schrijvers en dich* n en worden.
De heer LINDEMAN vond dat
ters.
Spr. meende dat Herman iHeijer* men zich wel moest neerleggen bij
mansstraat aan de zee, toch niet zo het verzoek van de bewoners van de
vreemd is, want deze schrijver heeft Herman iHcijermansstraat, omdat bij*
het toneelstuk „Op Hoop van Zegen" na alle bewoners het verzoek onder*
geschreven, waardoor de gedachte steunden. Om even de suggestie van
toch ook op de zee gericht wordt. mr Porrenga te beantwoorden, meen»
Maar zo zijn er nog wel meer z.g. on* de spr. dat men Herman Heijermans
gerijmdheden, meende mr Porrenga, met evenveel recht naar het kerkhof
die aanvoerde dat de Thorbeckestraat zou kunnen verwijzen, want hij heeft
dan wel in de buurt van het Raad* ook „Allerzielen" geschreven!
huisplein moest ge/ocht worden (po*
litieke wijk?!) en de straten, die oud*
burgemeestersnamcn
dragen ook.
Overigens heeft Marnix van St. Al*
degonde het Wilhelmus gedicht, dus
....naar plan*Noord met die straat,
aan de Boulevard de Favauge
gevolgd door de Brederodestraat na*
tuurlijk! En wat te denken van de
Oosterpark* en Westerparkstraat? Twijfel en onzekerheid over financiële draagkracht van Flatboiiw*Vereni*
Men zou zich wanen in een keurig..
eh.... park, maar men passeert de
laatste niet zonder in aanraking ge*
heeft gebouwd.
komen te zijn met de doornstruiken De heer GOSEN bracht in hcrinnc» meentertrond
Wethouder VAN DER WERFF
in de tuin van één der raadsverslag* ring dat de Raad al eens eerder een
dat 't zeer moeilijk was om in
gevers! (Tot heil van velen is inmid* dergelijke kwestie te behandelen heeft zeide
gekregen, waarbij het ging om be* openbare behandeling uitvoerige ge»
dels paal en perk gesteld aan dit schikbaarstelling
van grond t.b.v. flat* gevens te verstrekken over deze
euvel
! Verslagg.). Eh zou onze
burgemeester zich wel op z'n gemak bouw aan de boulevard. Spr. vroeg kwestie.
De heer TATES wilde toch wel
voelen in de.... Kostverlorenstraat? of de „zaak»v. Meggelen" soms her» wat
meer weten over de Coöperatie
Wanneer wordt tegen deze naam leefde in dit raadsvoorstel!
De heer-SÊAGVELD meende, ge» Flatexploitatievereniging „Noordzee".
eens geprotesteerd door de bewo»
En als dat niet kan in openbare* dan
ners?! De gemeente stelt voor de zien de situatietekening, dat het Pa» maar
in besloten zitting!
straat, welke geprojecteerd is langs viljoen Kiefer door deze bouw in 't
De heer GOSEN kon zich bij de*
de Wdlhelminaschool, Prins Bernhard» gedrang zou • komen. 'Zijn hiertegen
straat te noemen. 'Hierdoor wordt maatregelen getroffen? Hij zou niet ze woorden aansluiten en vroeg naar
Zijne Koninklijke Hoogheid geschei» graag zien dat door de bouw van de» de credietwaardigheid van deze ver*
den van zijn familie, want hij hoort ze flats een ander brodeloos werd eniging.
Wethouder VAN DER WERFF
toch zeker bij de Wilhelminaweg en gemaakt.
De heer KONING vroeg of deze deelde mede dat de gemeente geen
zelfs... . Julianaweg!
De heer WEBER juichte het voor» vraag indertijd ook was gesteld bij enkel risico loopt. De grond wordt
eerder overgedragen dan dat de
stel juist toe. Hij vond dat B. en W. het „in 't gedrang komen" van de niet
er staan.
een waardige plaats voor de Herman zaak van de heer Weber en Sïjtsma. gebouwen
De heer SLEGERS: „En als 't rnis»
HeijermansstraaJt Wadden gevonden. (Sandevoerde).
(De weg, welke loopt vanaf de Mevr. MOL=v. BELLEN wierp op loopt....?" Welke zijn de financiële
Noordzijde van de Zandv.laan langs dat het paviljoen Kiefer een tijdelijk mogelijkheden van deze vereniging?
VOORZITTER (zich in 't alge*
het te stichten tehuis voor bejaar* karakter heeft.
De heer SLAGVELD bracht in het meen wendend tot de Raad): „Zijn
den). En wat de Favauge betreft: het
kon niet beter! De Favauges hebben midden dat er een verschil bestaat er wellicht leden van de Comm. van
zeer veel voor Zandvoort betekend. tussen de zaak van iH.H. \Veber en Publieke Werken, die iets kunnen
De heer Porrenga, zo zeide spr., had Sijtsma en die van de heer Kiefer. De mededelen omtrent de financiële si*
nog kunnen aanvoeren dat de Schelp* eersten hadden grond van het Rijk, tuatie van de flatexploitatievereni*
straat (t.o. hotel de Schelp, voorma* terwijl de laatste z'n paviljoen op ge* ging „Noordzee"?
De heer KONING: Ze zijn goed
voor tonnen!
De heer LINDEMAN toonde zich
verbaasd en weinig ingenomen met
de behandeling van deze kwestie. De
informaties schijnen niet bijster gron*
dig te zijn gedaan. Eerst móet de
Voorzitter aan de leden van de comm.
Het verzoek van de heer O. Bo.v* en verder de rest van het jaar leeg van P.W. vragen of er soms wat
hoorn, om hem grond te verkopen zouden staan.
meer te vertellen is over de finan*
De heer Koning toonde zich een ciële aspecten van deze zaak en dan
voor de bouw van 8 garage=boxen
aan de Vuurboetstraat, bracht ook voorstander van 't stallen van auto's. moet hij (spr.) horen dat de Voor*
nogal wat tongen in beweging, te* Auto's horen niet op de weg gepar* zitter aan Weth. v. d. Werff vraagt
meer omdat een aantal omwonenden keerd te worden. Men moet niet alles of er informaties zijn genomen. De
bezwaar heeft aangetekend bij de ge* tegen willen houden! zeide hij.
heer v.d. Werff antwoordt dan: Ik
Weth. v. d. WERFF liet 't volmaakt geloof 't wel! Hier zwijgt de spreker!
meente tegen de voorgenomen bouw
koud, naar hij zeide, of de boxen aldus de heer Lindeman.
van deze boxen.
De heer KONING achtte de bc» 's zomers of 's winters worden ge* Op voorstel van de VOORZITTER
zwaren van de genoemde omwonen* bruikt. Daar heeft de gemeente niets werd besloten deze kwestie nader te
den niet klemmend, doch vond wel mee te doen!
behandelen in besloten zitting.
De heer BREURE vond dit geen
een onbillijkhcid in het raadsvoorstel
Naar wij vernemen is het voorstel
schuilen, omdat hierin sprake was antwoord van een wethouder, waar* om aan genoemde vereniging grond
van een verkoopprijs van ƒ 6,25 per op de Wethouder hem toevoegde: te verkopen later met algemene
m2, terwijl de heer Boxhoorn is me* „Vraagt U 't de heer Boxhoorn zelf, stemmen aanvaard.
degedecld, dat hij ƒ 5,— per m2 zou als U 't per só moet weten!" („Daar
(Voor Rondvraag en laatste deel
hebben te betalen. Waarom deze op* bent U voor!" aldus de heer Breure).
Raadsverslag zie pagina 3).
De heer SLAGVELD zeide dat de
slag van 25% heeft plaats gevonden,
tekening geen boxen aangaf; dan heb*
is spr. niet duidelijk, zo zeide hij.
De heer v. KUIJK vond de bezwa» ben de mensen met hun bezwaar*
ren tegen de boxen ook niet overtui* schrift dus gelijk. Spr. zou dit voor»
(Adv.)
gend en de heer GOSEN meende op stel willen aanhouden, om deze kwes»
tie
nader
te
onderzoeken.
de tekening negen* inplaats van acht
boxen gezien te hebben. Dezelfde spr. VOORZITTER vroeg of de Raad
Dan rug, keel en b o r s t j e - j
vroeg tevens of de prijs van ƒ 6,25 in er dan mede accoord ging om deze
met
zaak
tot
de
volgende
vergadering
aan
overeenstemming was met de prij*
te
houden.
Aldus
werd
besloten
met
zenkaart van de Comm. van Nooten.
Tenslotte vroeg spr. of de heer Box* 8»6 stemmen.
hoorn inderdaad beloofd was de
grond voor ƒ 5,— p. m2 te verkopen.
De heer TATliS was 't eens met
het bezwaarschrift, omdat hij — als
tegenstander van deze boxen — van
oordeel was dat de omwonenden wel
degelijk last kunnen hebben van de
boxen.
De heer SLEGERS meende even»
wel dat de mensen op de hoogte wa»
ren, doordat de boxen geprojecteerd
waren op de tekening, die ter inzage
heeft gelegen. "Wat de prijs betreft,
vond spr. dat de heer Boxhoorn wel
ingelicht had behoren te worden over
de prijsverhoging van 25%, als dit
tenminste niet geschied is.
De heer BREURE was bevreesd
dat de boxen alleen gedurende de zo*
mermaandcn zouden gebruikt worden

"Verkoop van grond

Kindje verkouden?

Mensen en Zaken

•BEKENDMAKING
Het Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
van 26 Octobcr 1953 af gedurende
veertien dagen op de secretarie voor
een ieder ter inzage ligt een partieel
uitbreidingsplan in onderdelen (plan
K), betreffende een gedeelte der ge»
meen te ten Zuiden van de Zandvoort;
selaan in de Buurtschap Bentveld,
vastgesteld door de Raad bij zijn be»
sluit van 20 October 1953, nr. 12.
Het Hoofd van het
Gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.
Zandvoort, 22 October 1953.

„Triest kan me gestolen worden,"
zei er iemand van de week in de
trein, „als het Nederlands elftal maar
weer es van België wint!"
De man heeft waarschijnlijk uit 't
oog verloren dat Triest nooit van
hem is geweest en dat 't daarom vol*
komen overbodig was om te '/-eggen
dat 't lieflijke twistappeltje hem ge*
stolen kon worden.
Maar de goede gezindheid ten op*
zichte van „de club" deed weldadig
aan. Dit is .de geest, die uiteindeijk
gïaniet en stopperspillcn breekt.
Iedereen was dan ook direct hevig ge=
interesseerd, de gesprekken verstom»
den en men gaf zich over aan gepeins.
Tja, wat voor kansen 'hebben we,
Zondag?
U moet 't es doen: U moet zich
die vraag eens stellen.... wat voor
kansen hebben we? Dan kan je je
voorstellen dat je Triest wel moet
laten stelen, je vergeet je baan, je
vrouw en kinderen en zelfs de rich*
ting, die de trein gaat.
De een zegt: Ge'en schijn van kans.'
Die man heeft de bijna unanieme in=
stemming van de reizigers. Trouwens:
die grote vent in de hoek trok z'n
machtige schouders op en bromde:
„Vertel mij wat...." Toen zei een
ander: „Assesenou es gelijk spelen,
dan....". Er ontstond een licht»pro»
testerend gemurmel in de afdeling, zo
van: „Nou, nou en: wat 'n optimist!"
enz. enz.
Ijlings kroop de optimist in z'n
schulp en toen zei de derde: „Heb*
ben jullie er wel es aan gedacht dat
voetbal maar voetbal is?" (Dat had
niemand, natuurlijk. Iedereen dacht
dat voetbal eierenklutsen was.) Stil,
val die vent nou niet in de rede, hij
gaat wat belangrijks vertellen.
Ja, gek hè? Voetbal is maar voet»
bal.... ergo: we kunnen winnen! Dat
kan zijn en toch blijft 't te betreuren,
dat niemand de waarde van een ges
lijk spel in 't licht heeft gesteld.
Als Engeland' nou had gewonnen
van het FIFA=elftal, of FIFA had van
Enteland gewonnen, (wat we ialle=
maal een beetje gehoopt hebben) dan
was er iets van het machtige gebeu=
ren in het Wembley=stadion niet 'M
hevig meer. Deze 4*4 was daarom '/.o
enerverend, omdat 't best 0=0 had
kunnen zijn. En zei Aad van Leeu»
wen niet dat het „adembenemend
voetbal" was geweest. Talloze onge=
lukkigen zijn dan ook ter plaatse de
verstikkingsdood gestorven. Zij, die
't leven er afgebracht hebben, happen
nu nog naar lucht, die hun per mond*
jcsmaat gedistribueerd wordt.
Maar nu wij. Al zouden we maar
met de oneven goal verliezen....
O, 't zou heerlijk zijn.
Maar de begrotingsdebatten -zullen
verbleken, evenals het „roomse vii"f=
entwintigje" van dominee Zandt, als
... .we winnen.
iMOMUS.

De Z.P.T. speelt ten bate
van ,,Er e-fonds voor
Oud-Verpleegsters''
Zoals langzamerhand wel bekend is,
geeft de .Zandvoortse Politie Toneel*
vereniging haar uitvoeringen steeds
ten bate van een of ander sympathiek
doel.
In November a.s. zal de Z.P.T. drie
opvoeringen geven van de bekende
thriller „Goud en Antiek" van Ed»
ward (Percy. De eerste voorstelling pp
7 November zal weer, zoals altijd,
zijn voor genodigden, de twee vol*
gende voor het „Ere»Fonds van Oud*
verpleegsters".
Omdat deze titel velen van vr wel*
licht niet zo heel veel zal zeggen,
werd Dr P. A. Heeres, directeur van
het St. Elisabeth Gasthuis te Haar*
lem en tevens voorzitter van het da*
gelijks. bestuur van liet Erefonds, be»
reid gevonden, de plaatselijke pers
een onderhoud toe te staan.
Tevens heeft Dr Heeres de toezeg*
gmg gedaan, om op de uitvoering van
21 November a.s. het openingswoord
te spreken.
De kwestie waarom het gaat, is n.l.
de volgende:
In vroeger "jaren was er voor het
merendeel der verpleegsters geen
pensioenregeling getroffen. Nu doet
zich het geval voor, dat ca. 600 oud*
verpleegsters in zeer behoeftige om*
standigheden hun levensavond slijten.
Zonder theatraal te -worden, zal
iedereen onmiddellijk het schrijnende
voelen van het feit, dat juist zij, die
hun hele leven zo'n liefdevolle en
dienende taak hebben vervuld, ten
behoeve van de lijdende mensheid,
nu op hun oude dag omringd zijn
door zorgen.
Inmiddels zijn de sociale voorzie»
ningen voor de verpleegsters van hè»
den aanmerkelijk verbeterd. Alle zie*
kenhuizen, ook de particuliere, heb*
ben voor hun personeel een pensioen»
regeling moeten treffen.
'Blijven dus in de toekomst nog
over degenen die door een vroeg*
tijdige invaliditeit ongeschikt worden
voor hun werk alsmede de particu*
liere verpleegsters. Deze laatste groep
vormt een belangrijk percentage.
Hun wordt echter sterk aangeraden
zelf een levensverzekering aan te
gaan.
Deze ondersteuning moet dus ge*
zien worden als een aflopende aan»
gelegenheid.
Een ieder van u heeft wel eens di*
reet of indirect te maken gehad met
verplegend personeel en daarom be*
hoeft het ook verder geen betoog, dat
hier dringend hulp geboden moet
worden. Op verschillende wijzen kunt
u dat doen. Ten eerste door een der
toneelavonden bij te wonen, ten
tweede kunt u een bijdrage leveren
voor de te houden verloting.
Mevrouw Blaauboer o.a. is gaarne
bereid een en ander in ontvangst te
nemen. Verder wordt een jaarlijkse
bijdrage voor het Ere^fonds van Oud*
verpleegsters gaarne in ontvangst ge*
nomen.
'Deze kwestie moet worden gezien
als een gemeenschapsplicht en daar*
om hopen wij van ganser harte, dat
de Z.P.T. door aller medewerking in
staat zal worden gesteld een belang»
rijke bijdrage te zenden aan het „Ere»
Fonds voor Oud»verpleegsters.
G.H.

(Adv.)

H O O F D P I J N ? •«

«<*

111. Het was een vreugdevol weerzien. Iedereen
kwam hen begroeten en Raratsus raakte schor van
het praten over zijn vele avonturen.
112. Toen ze wat uitgerust waren, gingen ze naar

Speciaal in bruidsopnaxnen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

awonÊuurlijko reis

Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijntabletten.Koker SO et.

Foto»reportages van bruidsparen
en kinderen. — Voor partijen en
toneel maken wij met de elec:
tronesilits gratis opnamen.
Succes verzekerd.

de koning om hem het jawoord van de clfenkoningin
te brengen. De koning was zo verheugd dat hij het
tweetal op slag tot ministers van reizen en trekken
benoemde.

Weer voetbal.

(Adv.)

U

Verhoogt het aanzien van
handen. Altijd gaaf, zacht en welverzorgd
Het is de Hamamelis die het'm'doet

Dr. Albronda-v.d. Nagel
sprak voor de N.C.V.B.
•^f77I7T3J'^J^.-a^Tirtt'LgtK^a;rT-i' "*TOECr*
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Maandag 19 O et. 1.1. werd in Hotel
„de Leeuwerik" te Haarlem een ge=
combineerde vergadering gehouden
van de afdelingen 'Bloemendaal, Haar=
lem, Heemstede, Santpoort en Zand=
voort van de N.C.V.B. De zaal was
^vervol toen de spreekster, Mevrouw
Dr H. M. Albronda=van der Nagel,
presidente van 't Hoofdbestuur, het
woord nam om te spreken over:
„Ons Simpel Vrouwenleven".
In haar rede deed zij uitkomen, dat
„ons vrouwenleven" heus niet zo
„simpel" is, als menige vrouw wel
denkt. Ons vrouwenleven bestaat
niet enkel uit „eten koken" en „stop=
pen en verstellen", er is meer. Wij
hebben ons ernstig te bezinnen op de
vraagstukken, waarmee wij in aan=
raking komen: op geestelijk en ker=
kelijk terrein; ook op sociaal terrein,
waar wij, als vrouwen, ons zeker te
interesseren hebben, en meer dan dat
zelfs, voor b.v. 't huisvestingspro*
bleem en 't probleem van de" massa=
mens. „Wij kunnen", zei spreekster,
„dit alles samen vatten in 't doel,
dat onze Vrouwenbond zich stelt:
„onze Koning te dienen", wat ook
inhoudt „voor onze naaste te leven".
Verder gaf spreekster een over»
zicht van 't werk dat de Bond ver=
richt. Zij heeft haar vertegenwoor*
digsters in onderscheidene instellin*
gen; in P.I.T. en Pro Rege, in 't Vier»
de Prinsenkind, de Ned. Huishoud*
raad e.a.
In Mei 1954 zal de Vrouwenbond
35 jaar bestaan, verheugend zou 't
zijn, als 't ledental dan tot 60.000 ge»
stegen was. „Dit is", zei spreekster,
„werk voor de propagandistes, maar
niet alleen voor haar; ieder lid kan
meewerken, door propagandiste in
eigen kring te zijn".

FAMILIEBERICHTEN

ZONDAGSDIENST
Alleen voor spoedgevallen van Za*
terdag 2 uur lot Maandagmorgen
S uur.
DOKTOREN:
Dr J. van der Meer, Julianaweg la
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 25 October
10 u u r : Ds C.'de Ru. Bediening H.
Doop.
7 uur: Ds Adr. Oskamp, pred. te
Heemstede.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 25 October
10.30 uur; Ds J. 'Heidinga van Haar*
lem.

Hiermede vervullen, wij de
treurige plicht U kennis te g&'
ven van het overlijden van
onze trouwe medewerker
KEES VAN DER KLAUW.
15 jaren heeft hij ons trouw
ter zijde gestaan. Zijn nages
dachtenis zullen wij steeds in
ere houden.
Directie en Personeel
Sloomwasserij Hollandia.

Op l November a.s. hopen ons
x.e lieve ouders
C. DE JONG
en
H. J. DE JONG*
VAN KONINGSBRUGGEN
c(e dag te gedenken dat zij 25
jaar geleden in het huwelijk
traden.
Hun dankbare kinderen.
Zandvoort, 23 October 1953
Helmeristraat 22

Ned. Prot. Bond en
Ver. van Vrijz. Herv.
VROUWENMIDDAG

WONINGRUIL
iakkerij Houtman
HaarlemiZandvoort.
Aangeb. ruim bovenh., k. en kerkstraat 15
suite, 3 sl.k., zold. m. 2 z.k.,
op Donderdag 29 Oct. n.m.2 w.c.'s, badk., en gr. plat.
half 3 in gebouw 'Brugstr. 15 Grote Houtstr. lOrd. Huur
ƒ 43,15. Gevr. vrije woning
Spreekster:
Mej. Ds. W. H. BUIJS. :e Z'voort. Huur pl.m. ƒ 30
Onderwerp: De twijfel als j.in. Inl.: Hogeweg 57 zwart.
vorm van innerlijke groei.
Te koop 2 prachtige warme
Ieder is welkom.
WINTERMANTELS
met
jont (persianer en nertzs
nui'rnel). Zwart en beige.
Beslist iets goeds. 'Huizinga,
koninginneweg 19 bov. bel.
Van de kinderen FOTO: pecialiteiten in
REPORTAGE AAN HUIS.
Reformvoeding
6 briefkaarten ƒ 10.—
ALLE
artikelen verkrijgbaar
FOTO KINO HAMBURG oor DIEET=PATIENTEN
Grote Krocht 19, telef. 2510

VERLOREN

PEDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN B O R K U M
Dr Gerkestr. 21 - Tel 2812
Jarenlange ervaring!
Laat van uw eigen opnamen
projectieplaatjex maken.
FOTO KINO HAMBURG
Grote Krocht 19, telcf. 2510

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten
Oofc tapijten te koop
legen billijke prijs

IPEKDJiAN

Zondagmiddag op 't strand A.s. echtp. zoekt EEN of
tussen Reddingspost Noord TWEE KAMERS m. kook'
Jel.h. Br. m. prijsopg. 8304. /oor l Nov. kunnen zich Marisstraat 48, telef. 3028.
en Kiefer
bur. Z. Crt, Achterweg 1.
og enkele beginners aan»
Gouden
melden. InL:
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Damespolshorloge Door omstandigh. te koop Mej. J. W. v. OVERKLIFT
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
aandenken. Tegen beloning x.g.a.n. HAARD. Prijs ƒ 175.
lerares Engels M.O.
Hoogmis.
terug te bezorgen bij Mej. Te bcvr. Koninginneweg 42. 'iandvoortselaan 293,
's f Avonds 7, uur Lof.
C. v. Duivenboden, Haltes PRIMA HAARD te koop clef. 27577 (K 2500).
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
sfraat 45, Zandvoort.
n goede staat. Prijs ƒ 60,—.
's Avonds 7.30 uur Lof.
Caté „De Albatros", Haltes
WON1NGRUIL.
TAPIJTEN
Pracht burgerwoning cc\v straat 26.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
Zaterdag
openingsvers
trum
iHilIegom
in
ruil
aan'
hoek Emmaweg
long
ZEEUWS
MEISJE
b.
Hoe is het mogelijk! geb. voor woning Zandvoort
z.a. in kl. gezin, goede beh. koop van fabrieksdepöt,
Zondag 25 October
of omgeving. Brieven ond. DOV. hoog loon, Br. ond. no, direct aan particulieren.
10 uur: Ds A. de Riiiter. Voorbcr.
Tijdelijke aanbieding:
no. 8301 bureau Zandv. Crt. 8305 bureau Zandv. Crt.
HOLLAND-BELGIË
H.A.
Wiltons ƒ 79,50, grote Het juiste adres voor aam
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 26=27.
WONINGRUIL.
kunt U zien in Uw eigen gemakkes Aangeb. Ie -bov.huis, bev. 3NET MEISJE, 20 j., zoekt maten ƒ 89,—. Extra gr. leg en onderhoud van
maten 270 x 360 ƒ 155,—.
Jijke stoel per PHILIPS TELEVISIE. k., keuk., badk., zolder m. leuke, vlotte VRIENDIN.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Br. no. 8306 bur. Zandv.Crt. Mach. Smyrna's ƒ 98,—,
U
kunt
het
ook
horen
met
een
nieuw
zold.k.,
in
A'damsZ.
bij
het
Dinsdag 27 October
ƒ 125,-. Overtuigt U in
Stadion en Amst. Bos.
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis". PHILIPS RADIOTOESTEL.
onze toonkamer.
DAMES!
Zoekt
Uw
voors
Gevr.
woning
in
Zandvoort.
Het
nieuwste
Philips
toestel
met
.twee
Spr. Joh. H. van Oostveen, evan=
TAPIJTHANDEL
deel:
CHEMICO;WA
V
E
Br.
no.
8302
bur.
Zandv.Crt.
luidsprekers, weergave met onvers
gelist te Voorburg.
„MAKO" N.V.
'stroomloze perm.) nu voor
kort toongamma
..........
ƒ 535, —
f 3,— uitsl. m. inl. advert. Jansstraat 85, bij Grote
WONINGRUIL
Zondag 25 Oef. 9.15 uur: Radiotoes Of sparen, terwijl U luistert
geld. t. 30 Nov. Naar A'dam, Markt, Haarlem.
A 'dam=W.—Zandvoort
ad. f 7,50 p.w. Aangeb.
spraak (op 298 meter) door Drs H.
MAISON MODERN, Zee:
mooi
bovenh.
b.
d.
Bonger van het Humanistisch Ver= Wij hebben keus voor iedere beurs.
Evertscnstr., bev. k. endijk 121. Tel: 47671 - K 20.
Loodgietersbedrijf
bond. Onderwerp: „Castellio strijder Vanaf ƒ 98,- ____ ot ƒ 1,36 per week. Jan
/oor uw BEHANG- en
suite, kl. kam., gr. hall, keuk.
voor verdraAg/aamheid".
1NPHRAPHIL, uw pijnen verdwijnen! en badcel. iHuur ƒ 6,75 p.w.
Koninginneweg 43
STOFFEERWERK
WONINGRUIL
BIOSOL, Hoogtezon.
Gevr. groter vrij huis te HAARLEMsZAN'pVOORT
Wilhelminaweg 20
Alleen Ie klas werk.
Zandvoort.
Aangeb.: Vrij huis m. tuin
ULTRAPHIL, kleine Hoogtezon.
Telefoon 2070
F.
C.
HEEMEIJER
Br. no. 8303 bur. Zandv.Crt. en schuur.
STOFZUIGERS div. merken
Boeiende Gemeente-avond
Gevr.: vrij huis te Zandv. Van Ostadestraat 7 a
vanaf ƒ 2, — p.w.
Abonneert u
WONINGRUIL
n. 3 slaapk. of geschikt ben.
Hervormde Gemeente
Wij leveren Wasmachines, Droogma*
A'damzW.—Zandvoort.
Singer electrische
tiuis.
op de
Aangeb. 2e et., 4 k., keuk., Br. ond. nr. 8307 bur. v.d.
Gisteravond belegde de Hervormde chines en andere huish. apparaten.
naaimachine te huur ZANDVOORTSE
badcel
en
zolderkam.
w.w.
Wij
repareren
div.
merken
toestellen
Kerk in Zandvoort haar eerste Ge'
Zandv. Courant, Achterw. l
f 5,— p. wk.
Bouw 1939.
meentesavond van dit seizoen in Ons en stofzuigers.
COURANT
. d. SCHELDE, Haltestr. 7
Gevr.
vrij
huis
met
ong.
WONINGRUIL
Huis. Er was voor, deze avond grote Komt U eens kijken en luisteren?
zelfde
ind.
als
boven.
belangstelling.
", j^j' .
Wij regelen op prettige wijze de bet Br. De Graaf, Gibraltars Amsterdam ZzZandvoort.
Ds 'C. de Ru sprak ,hierover in zijn talmg met U.
Aangeb.: f l a t , 5 k., badfc.,
str. 30*11, AmsterdamsW.
openingswoord zijn verheugenis uit
tel. Huur ƒ 49,— p. mnd.
Erkend
Philips
Service
Dealer.
en hoopte dat hij bij volgende Ge*
Gevr. vrije woning te
J. HENNEN
voort.
meentesavonden op een even grote RADIO
TELEVISIE
ELECTRA
N.H.
BLAUWEN
interesse mocht rekenen.
ƒ 3,50 p.st. Mezgerstraat 34. Br. no. 8308 bur. Zandv.Qrt.
Na schriftlezing en gebed was het
woord aan Ds H. van der 'Loos uit
KINDERWAGEN te koop.
Haarlem, die sprak over „Wee en Kostverlorenstraat 7 = Telefoon 2534 Agnetastraat 1.
wel in de gevangenis". Spr. is reeds
TE KOOP: beige rieten kin»
14 jaar werkzaam als gevangenispres
in beige en cognackleur, maat 36—44
14,Z5
derwagen f 50; donkerbl.
dikant {6 jaar in Assen en daarna in Zeeposi
Moderne tweed DAMES JAPONNEN ....21,25
Haarlem). Op duidelijke wijze liet hij Met de volgende schepen kan zee» H.winterjas ƒ 25; Chevrette
Zuiver wollen Tweka HEREN VESTEN.. 19,95
uitkomen waarom eerst „het wee" post worden verzonden. De data, */i bont jas je ƒ 65; alles in
en daarna „het wel" moet worden waarop de correspondentie uiterlijk g.st. Groen, Brederodestraat
Komt U eens kijken? U zult versteld staan van
genoemd. Op boeiende wijze vertelde ter post moet zijn bezorgd, staan, 60 bov.
de
verscheidenheid die wij brengen op allerlei
Ds van der Loos over zijn ervaringen achter de naam van het schip ver»
TE KOOP: z.g.a.n. blauw Alleen Zaterdag:
met geïnterneerden, waarbij bleek meld:
gebied van de vooraanstaande fabrikanten.
ratiné JONGENSJAS en
welk zegenrijk werk in de gevanges
Arnh. meisjes
COLBERTJE,. leeft. pl.m. 7
TEXTIEL en CONFECTIE MAGAZIJN
Indonesië: s.s. „Rondo", 29 Oct.
nissen kan worden verricht.
En anderzijds hoeveel leed er heerst N\v. Guinea: s.s. „Tomini", 29 Oct.jaar. Samen ƒ 15. Van
Krakelingen
nepweg 65 huis.
achter gevangenismuren. Gelukkig is Ned. Antillen:
Stengels
er in het gevangeniswezen een ver»
m.s. „Oranjestad", 27 Oct.
FLINK
gevr. boven
nieuwing, die tot grote verbeterin» Suriname: m.s. „Bonaire", 28 Oct. 16 jaar, MEISJE
van 85 voor ZO Ct
van
8.30—1.30
uur.
gen leidt, te constateren.
per 250'gram.
Na de pauze werden door spr. eni= Australië: s.s. „Orcades", 24 Oct. Marisstraat 5.
ge vragen beantwoord. Het kerkkoor Canada: m.s. „Westerdam", 29 Oct. FLINKE BIJVERDIENSTE
verleende met een uitvoering van en= Zuid Afrika:
AANGEBODEN.
kele liederen zijn medewerking.
m.s. „Carnavon Castle", 24 Oct.
InL Postbus 60 * Dordrecht Schoolplein 4 - Telef. 2467
iHALTESTRAAT 40 - TELEF. 20S7
Ds de Ru dankte zowel spreker als Zuid Amerika:
't Grootst gesorteerde Magazijn te Zandvoort,
koor en hoopte dat deze geslaagde
m.s. „Alberto Dodero", 24 Oct.
Gemeentesavond door vele andere
waar U steeds de nieuwste snufjes vindt.
'Brazilië: m.s. „Tara", 28 Oct.
goede gevolgd zou worden.
EENS KLANT.... BLIJFT KLANT
N\v. Zeeland: via Engeland, 24 Oct.
Inlichtingen over de verzendingss
zijn schoenen gevoerd met
data van postpakketten geven de
postkantoren.

installaties

Zo juist ontvangen,
zuiver wollen
tweed rokken

H.

FaJ,v,d,Mi]e&Zonen

ideaal

Restaurant
„LA MER"

Zeestraat 26 — Telefoon 2196
DAGSCHOTEL ƒ 1,75
MENU VAN DE DAG ƒ 2,75

Puzzletocht
A.s. Zondag wordt door het bestuur
van de speeltuinvereniging „Kinders
vreugd" een puzzletocht door Plan
Noord voor de rijpere jeugd georgas
niseerd.

echte lamsvacht

wordt keurig verzorgd door
GROTE KROCHT - TELEFOON 2106
ANNEX REPARATIEsAFDELING

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Telefoon 2135

Zondags: Rijsttafel
Gelieve tijdig

te reserveren

WEEK-AGENDH

f 225.000,— voor het bouwrijp maken van de
terreinen ten Zuiden van de Dr Gerkestraat
en Brederodestraat

De heer SLEGERS vond dit een vers
Onmiddellijk hierna werden de
heugend voorstel, doch spr. vreesde grondsuitg'iiteprijzen vastgesteld,, zij
dat hier de particuliere bouw weer het na enige discussies. Deze hadden
Monopole
eens achtergesteld werd.
voornamelijk betrekking op een ver'
Vrijdag 23 Oef. S uur: film „By the De heer TATES kon zich hierbij schil in de berekening van de direcs
light of the silvery moon".
aansluiten en zeide dat de particulies teur van Publieke Werken en de a.d'
Zaterdag 24 Oct. 8 uur: idem.
re bouwers ook behoefte hebben aan ministrateur van het grondbedrijf.
Zondag 25 Oct. 8 uur: idem.
grond. Spr. pleitte voor voorrang van
De heer SLEGERS was er voor de
Zondagmiddag 25 Oct. 2.30 uur: film de particuliere bouw boven de wo* prijzen iedere 3 jaar te herzien, welke
„De schrik van de 2c compagnie". ningb oüwvereniging(en).
eis de VOORZITTER aanleiding gat
Maandag 26 Oct. 8 uur: idem.
De heer GOSEN en SLAGVELD te verklaren dat er geen drie jaar be'
Dinsdag 27 Oct. 8 uur: idem.
wezen op enkele -nadelen, welke aan hoefde te worden gewacht. 'De prijs
IVoensdag 2S Oct. 8 uur: idem.
dit plan verbonden waren, n.l. het
kunnen desnoods ieder jaar her'
Donderdag 29 Oct.: Toneelopvoering „sneuvelen" van twee huizen en de zen
zien worden.
door „Op Hoop van Zegen".
moeilijkheden van de grondaanvoer
'De berekeningen van de genoemde
Vrijdag 30 Oef.: idem.
voor de diepste gedeelten van het administrateur achtte VOORZITTER
terrein.
min of meer overbodig, want eersts
De heer KONING verzocht ook genoemde had blijkbaar rekening gs'
Andere attracties en
de particuliere bouw voorrang te houden met een langere termijn van
nuttigheden
verlenen.
de verkoop der gronden, hetgeen
Weth. van der "WERFF vond niet door de voorzitter bestreden werd.
Donderdag 29 Oct. 2.30 u.: Vrouwen* zoveel verschil tussen particulieres Deze
gronden zullen integendeel vrij
middag' N.P.B, en Ver. v. Vrijz.of woningbouwverenigingspercelen.
spoedig uitgegeven zijn, want er lig'
Herv. in gebouw Brugstr. 15. Spr,: Het zijn allemaal woningen.
'gen nu reeds plannen gereed voor ca.
Mej. Ds. W. H. Buijs.
Overigens ligt het in de bedoeling 140 woningen. Het rentesverlies kan
voor medio November de beginwerk* nooit zo zijn, dat hiervoor een sa'
zaamheden (straten en riolering) aan mcngesteldesinterestberekcning nodig
Stadsschouwburg
te besteden.
is.
Haarlem
Met de bepaling dat aan -particus
De Raad kon zich hierna in z'n ge'
Zaterdag 24 Oct. S uur: De Toneel» liere bouw zoveel mogelijk voorrang heel accoord verklaren met de voors
zal worden gegeven, werd het crediet gestelde prijzcnsvaststelling.
ver. met „Circus Knie".
Zondag 25 Oct. 8 uur: De Toneelver. zonder hoofdelijke stemming ver»
strekt.
met „Wat' is de waarheid".

In de commissie voor sociale' en cul'
turele zaken werd benoemd de heer
C. Slegers. Doch dit geschiedde door
middel van loting, omdat de sterns
ming tot drie keer toe niet tot een
resultaat had geleid.
Het ging tussen de heren Slagveld
en Slegers. (l'l; 7=7 en 6'6\l)
*"
Na enige discussie werd grond be'
schikbaar gesteld voor de uitbreiding
van de Wilhelminaschool en de bouw
van een christelijke kleuterschool, op
basis van ertpachtsuitgifte.

Waarom sprak het Gemeentebestuur niet bij opening
boothuis? — Olievogels
Tijdens de rondvraag vroeg de heer
SLEGERS waarom er bij de inge'
bruikneming van het botenhuis van
de Reddingmaatschappij geen enkel
woord van de zijde van het College
was gesproken. VOORZITTER ant'
woordde dat hij in die tijd en op de
bewuste dag in Engeland vertoefde,
maar misschien kon een van de H.H.
wethouders hier nog wat van zeggen.
Weth. v. d. WERFF zeide op ~Za*
terdag nooit uit z'n zaak weg te "kun'
nen en Weth. KERKMAN had geen
opdracht van het College 'om tijdens

bedoelde plechtigheid te spreken.
De-heer SLEGERS was hierover
allerminst gesticht en vond dat de
heer Kerkman best een woordje had
kunnen zeggen.
De heer BREURE toonde zich een
vogelvricnd, door te wijzen op de
grote vogelsterfte aan zee door de
afzetting van afgewerkte stookolie
der schepen voor de kust. Hij was
van mening dat de dieren, die het
slachtoffer van de teermassa zijn ge'
worden op een bepaalde wijze konden
behandeld worden en hij vroeg B. en
W. of er iets aan gedaan zou kunnen
worden.
VOORZITTER deelde mede dat 't
hem een groot genoegen deed dat de
heer Breure dit euvel aanroerde. Het
heeft zelfs een punt van bespreking
uitgemaakt op een bijeenkomst van
kustplaatssburgemeesters in het Kurs
haus 'te Scheveningen. De gehele
kwestie moet — aldus voorzitter —
teruggebracht worden tot „olie'dh'
cipline" der scheepsbemanningen.
Deze vogelsterfte is een tragisch ver'
schijnsel en de dieren, die door de
teer zijn aangetast, zijn vrijwel in alle
gevallen ten dode opgeschreven. De
enige mogelijkheid, die spr. zag, was
de vogels een plaats te geven, waar
zij rustig kunnen sterven.
' (Als het werkelijk zo is, dat deze
dieren móéten sterven, zou 't \vel'
licht aanbeveling verdienen deze vo'
gels dan maar onmiddellijk pijnloos
te doden. — Verslagg.).
HAV.

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
. FynstrijkeriJ - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. c, WEENINK

d&

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein -- Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550

Sport
„ZANDVOORTMEETJWEN"
Zondag a.s.' wordt te .Rotterdam de
interland voetbalwedstrijd Nederland»
België gespeeld. In verband hiermede
staat de K.N.V.B.=competitie prac»
tisch geheel stil. Ook het Ie en 2e
elftal van Zandvoortmecuwcn spelen
dan niet.
De competitie van de Haarl. Voet»
bal Bond gaat echter gewoon door.
De Zaterdagmiddagcompetitie vindt
normaal doorgang.
Programma voor Zaterdag 24 Oct.:
Telefonia l»Zandvoortm. l
3 u.
S.I.Z.O. 4»Zandvoortm. 2 uitgest.
'Haarlem d»Zandv.m. adsp. b 3.30 u.
Zandv.m. adsp. dsE.H.S. c
3 u.
Programma voor Zondag 25 Oct.:
Zandvoortm. 3»D.C.O. 2
9.45 u.
T.Y.B.B. 3»Zandvoortm. 4
12 u.
Bl'daal 4=Zandvoortm. 5
9.45 u.
H.F.C. ll»Zandvoortm. 7
12 u.
iHJF.C. b»Zandv.m. jun. a
9.45 u.
Zandv.m. jun. b»R.C.H. d
9.45 u.
B.K.S.V. „XHE ZANDVOOKT BOYS"
De uitslagen van Zaterdag en Zon»
_dag waren als volgt:
T.Z.B.=D.S.B.
5»3
T.Z.B. 2»Spaarnestad 3
6»!
R.C.H. 9»T.Z.B. 3
10*0
Concordia jun. b»T.ZJB. a
1=6
Geel Wit adsp. b»T.Z.B. a
0»6
Hoofdd. Boys b»T.Z.B. b
2»!
Voor a.s. Zondag is er slechts cén
wedstrijd vastgesteld, n.l.:
Heemstede»T.Z.B. l
12 uur.
Wij verwachten dan ook dat alle Ie»
den en veel supporters het eerste elf»
tal zullen gaan aanmoedigen.

Vanaf VRIJDAG 23 tot en met
ZONDAG 25 OCTOBER, 8 uur
Dons Day, Gordon MacRae, Leon Ames, Billy
Gray in de Warner Bros Technicolor

By the light of
the silvery moon
De verdere lotgevallen van de familie Winfield,
die in „On Moonlight Bay" Uw hart veroverde,
worden U hier op allergenoegelijkste wijze ver»
teld.
Alle leeftijden.

Zware Choc. Repen . 3 voor 49

33
Holl. Bruine Bonen 500 gram 58
Spliterwten . . 500 gram 45- 39

Vanaf MAANDA'G 26 tot en met
WOENSDAG 28 OCTOBER, 8 uur
ZONDAGMIDDAG 25 OCTOBER, 2.30 uur
Jimmy Duranfe, Phil Silvers, Jane Wyman

Zachte Zeep . . . . SOO gram

De schrik van
de 2e Compagnie

Groene Erwfen. . .
Gelderse Rookworst
Zoetzure Augurken
Zure Augurken. . .

Heerlijke kolder van 2 dwazen die een geheel
leger op z'n kop. zetten! Twee leden der „Lach=
brigade" in hun strijd om de blijheid. Alle leeft.

DONDERDAG 29 en 'VRIJDAG 30 OCT.
gereserveerd voor de Zandv. Toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen".

soogram
per stuk 75
nterpot 67
iiterpot

ZUUrkOOlSpek. . . . 100 gram

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Pudding

helpt U

Zaansche Oratbijtkoek

op sociaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
CBEDIETEN
voor noodzakelijke aankopen, die U niet inééns
VRIENDSCHAPPELIJK.
kunt betalen;
In een vriendschappelijke ontmoeting
van Uw Inkopen t>lj deelnemers (winkeliers)
moest het Zandvoortse politie=elftal FINANCIERING
aan het Kennemer Financlerings-Instltuut;
j.l. Dinsdagmiddag de meerdere er»
kennen in een elftal van de politie VOORSCHOTTEN op pensioenen;
uit Krommenie. Met 5<3 werd ver» ADVIES om te voorkomen., dat TJ te zware lasten, te dragen
krijgt en HUW als TJ In rooeilijk&etien bent geraakt
loren.
(sanering).
TJw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KORFBALNIEUWS
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corresponVoor de Zandvoortse Korfbalclub denten.
zijn voor het komende weekend de
volgende wedstrijden vastgesteld:
Zaterdagmidd.: Onder Ons b adsp.»
Z.K.C, adsp., aanvang 3.15 uur, op 't
terrein aan de van Oosten de Bryun»
straat te Haarlem.
Zondagochtend: Sport Vereent 3»
Z.K.C., aanvang 10.30 uur, in Sant»
poort.

FRITS PAAP

Radio- Sterk- en
Zwakstroommonteur

GYMNASTEEKVER. „O.S.S."
Afd. volleybal
De uitslag van de Woensdagavond in
PRINS MAURITSSRAAT 3 - TEL. 2465
het Krelagehuis te Haarlem gespeelde
competitiewedstrijd luidt:
Rapiditas»O.S.S. 4»0.
Hoewel het ook thans een nederlaag
werd, bereikte het spelpeil over 't al»
gemeen een behoorlijke hoogte. Voor»
al de 2e set was zeer spannend en
werd uiteindelijk met 18»16 verloren.
Burg. ENGELBERTSSTRAAT 10 achterom
Afd. Handbal:
De lessen in het maken van alle boven= en
Dames O.S.S. l»Foresters, 12.30 uur.
onderkleding zijn weer begonnen.
Heren O.S.S. IsAalsmeer, 14 uur.
O.S.S. 2»Concordia 2, 10.30.
PATRONEN NAAR MAAT
A.s. Zondag spelen alle O.S.S.»teams
•Desgewenst pasklaar maken van alle bovenkleding
thuis. De dames hebben thuis een eer
Inschrijving leerlingen dagelijks tijdens de lessen
hoog te houden door het handhaven
Dir. A. BERKHOUT.
van hun ongeslagen stand.
Ook de heren zullen moeten oppas»
sen voor Aalsmeer, doch zij kunnen Iedereen een kleinbeeldpro;
*Voninginrichting
de punten thuis houden.
jector voor de winteravon* Li. Balledux & Zonen
den. V.a. ƒ 14,85. Filmstro*
K.J.C. 'HARTENVROUW
ken op allerlei gebied ƒ l,». •laltestraat 27 - Tel. 2596
vierde Vrijdag haar 3»jarig bestaan. FOTO KINO HAMBURG jrote sortering
Het was een goede speelavond waar» Grote Krocht 19, telef. 2510
op de dames nog een aardig aanden»
ken ten geschenke kregen.
Heerlijk en gezond, is ons

MODEV&ICSCHOOL
WAARDENBURG

Volkorenbrood

7 smaken . . per pak

B&LATUM en
COCOSLOPERS

DAMES K.J.C. „NOORD"
De stand aan de kop van K.J.C.
ALLEEN ZATERDAG
Noord „Dames" is momenteel:
voor reclame
1. T. Molenaar, 2. A. Meenks. 3. van echte Zeeuwse tarwe.
T. Luijkx, 4. L. v. Keulen.
250 gram
Neemt U eens proef, 't zal
U best bevallen!
Victoria-stengels
K.J.C. „ZANDVOORT"
70 cent.
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. „Zand»
Hebt U onze
voort" zijn zesde ronde voor het
clubkampioenschap. Er waren weer Schoolplein 4 - Telef. 2467
Roomborstplaat
veel veranderingen in de stand.
al eens geprobeerd?
Schijff werd van de vierde naar de Wat voor feest of partij?
10 cent per 100 gram.
zesde plaats gedrongen, zodat eerste Alles verhuren wij!
werd J. Kol Jr, tweede Jan Zwemmer, Glaswerk, porcelein, bestek» Fa van Staveren
derde C. Bluijs; buiten mededinging ken, tafels, stoelen, enz.
Zeestraat 48 Tel. 2684
P. Waterdrinker. Tel. 2164.
vierde Jac. Versteege.
Vrijdag 23 Oct. gaan er tien man
naar K.J.C. „Ruitenvrouw" in Haar»
HUIS-, DECORATIE- EN
lem spelen voor het tournooi.
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa,A,v,d,Mije&Zonen

per stuk T-Ö en
Volgens oud Zaans recept
Borstplaat . . . . 250 gram 49

Fondant Borstplaat 100 gram 25
Kaneelkussentjes. 150 gram 25

Echte Zaanse beschuit
2 grote rollen van 14 stuks 51

ALBERTHEIJN

.HET SPIN'N'EKOPJE
•Mevrouw Plag is "mijn buurvrouw.
Mevrouw Plag heeft bij de aanstaan*
de schoonmoeder van haar dochter
iemand gezien met een jumpertje, zó
iets snpezigs, nét een spinnekopje.
Dit alles vertelde zij mij via het ko=
lenliok.
Nou kan ik zonder overdrijving
zeggen dat ik van huis uit met het
spinnekopje ben opgegroeid.
Ik wil niets afdoen aan de origina»
liteit van de breikunst mijner moe=
der, maar een feit is, dat zij het
spinnekopje in onze jeugd danig heeft
uitgebuit.
Mijn zuster en ik hadden ieder
minstens twee spinnekoptruitjes, en
eerlijk is eerlijk wij hadden er altijd
succes mee.
*
Kortom, het spinnekopje is ons
met de paplepel ingegoten. 'Daarom
reageerde i'k onmiddellijk op de ver*
zuchting van mevrouw Plag.
Het spinnekopje had haar gefas*
cineerd, dat. zag ik -zo:
Ik zei: ik zal het U wel leren. Bin=
nen een half uur stond ze in mijn
keuken, met drie bollen kantwol en
een stel breipennen. Ik doe het wel
even voor, sprak ik optimistisch.
Maar toen ik een half uur bezig
was, zag ik dat het hopeloos was.
Diep teleurgesteld ging zij naar
huis. Ik zag aan haar ogen dat ze
dacht: weg me spinnekopjumper,
zonde van ms goeie geld.
Omdat ik me schuldig voelde.
hield ik de bollen. De hele avond
martelde ik met het spinnekopje.
Tegen half twaalf stond het op de
pen,
wel ietwat groezelig na al het
uithalen en overbreien, maar toch,
het spinnekopje van al onze jeugd=
truitjes.
Maar nu mevrouw Plag. Zij veerde
op toen zij mijn 'broddellap zag en
wilde onmiddellijk starten. Als u me=
vrouw Plag kende zou u weten dat
dit heel wat betekent op Vrijdag»
morgen.
De hierop volgende weken was ik
niet veilig voor haar. Ondanks het
zachte weer besloot ik mijn ramen
gesloten te houden, want door het
kcukenraam, doer de voordeur en
door alle andere openingen werd mij
het spinnekopje in de maag gesplitst.
Toch moest ik stug volhouden; tsn
eerste hoorde ik tien maal daags dat
die wol met de pennen evengoed nog
op acht gulden kwamen! Ten tweede
was de familie=eer in het geding.
Toen mevrouw Plag het er dóór
had, beving mij de lust de vlag uit te
steken. Maar ik deed het niet. Ik
zei alleen: typisch hè, dat is nou het
enige breisteekje dat ik ken!
Ja, typisch, antwoordde ze.
Gemeen hè?
NEEL.

MAAKT U titl LÉVEN GOEDKOPER:!

Reformhuis
W. KOPPEN TELEVISIE
Haarlem, Zijlweg 73 — Telef. 3550
Reeds van ƒ 495,- af.

Speciaal voor

Moderne-Dieet- en Hauservoeding
Rietsuiker ..
Tarwekiemen
Melkpoeder..
Volkorenmeel
Melassestroop

500 gr. ƒ 0,52
500 gr. ƒ 0,55
500 gr. ƒ 1,25
500 gr. ƒ 0,27
.. bus ƒ 1,20

Biergistvlokken
250 gr. ƒ 1,20
Natuurhoning.. pot ƒ 1,50
Rauwkostraspen ... ƒ 1,65
Digestive biscuit
100 gr. ƒ 0,28
Noten, Vijgen enz. enz.
Op aanvrage toezending van Reformnieuws.

Bezorging te Zandvoort iedere Woensdagmorgen

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool

K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, 'Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

Abonneert U
op de Zandvoortse Courant

RADIO
Ook reeds van ƒ 98,— af.

-k

Henk Schuiienburg
De Goedkope Amsterdammer
Grofe Krocht 5=7 - Tel. 2974

Magazijn
i/.

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
Plastic .tafelkleden
ƒ 3,75
Porcelein theeservies, 15 dlg,. ƒ 21,—
Kop en schotels
v.a. ƒ 0,55
Bakvormen, diverse soorten., ƒ 0,40
Kolenbak, emaille
ƒ 3,25
Kac'helzeiltjes
v.a. ƒ 0,70
Tornado snelkookpan .. v.a. ƒ 39,75
Droogrekjes, 3 klaps
ƒ 3,25
Verder grote sortering in Luxes en
Huishoudelijke artikelen, Speelgoet
deren, enz.
SWALtJESTRAAT 9 (is achter de
Haltestraat)
Telefoon 2418

HOE wïS-l U gewassen hebben?

Belangrijke
2000
3403
3043,
2100
2345
2499
2262

Fa J. v. d. BOS & Zonen

telefoonnummers Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
en adressen
GLAS-AS SURANTIE

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Jullanaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
funstrykery, J. H. G, Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2135
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rtnko"
Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.

Natwas (d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
__,
afgeleverd) met ££N ZMG GEREED f 0,29 kg
(getunrblerd) gevouwen afgeleverd

Droogwas
Mangelwas
Kastklaar

met 7TF££ DAGEN GEREED f <

lijfgoederen getunrblerd, overige goederen -.- . _ ,
gemangeld met 2 DAGEN GEREED f 0,43
kg
geheel gemangeld, model gevouwen
_
__

SCHAAKNIEUWS
Uitslagen onderlinge competitie:
BaisstHulskemper, 1*0.
v.d. Bromsv.d. iHeyden, 1*0.
DijkstrasGiskes, 0*1.
PostersRoskam, (M.
Kroon^C. Molenaar, 1*0.
Kappelhofïvan Keulen, 1=0.
v. Vliet«Weber, 1=0.
KramersVerhaert, 0=1.
A.s. Donderdag zullen beide tien*
tallen een thuiswdestrijd voor de
Bondscomperitie spelen.

met K/ER DAGEN GEREED I 0,53 kg

BEHANDELING FIJNE \VAS

Dekens stomen
per stuk f l,
Grote Krocht 14, telefoon 2919
Geopend van 8=2 uur

By lange avonden

'n Betere leesbril
Brillenspecialist

Looman
Mr OPTICIEN
Haltestraat 58, Telefoon 2174

Maak warme

Kinderkleding
van gekleurde Manchester
rood, groen, bruin, grijs, blauw

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
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Vlammenzee en rookwolken
DEMONSTRATIE

MET DE

Zaterdagmiddag werd bij 't clubge»
bouwtje van de Zandvoortse Hockey»
club door de Gemeente een demon»
stratie gegeven met de hogedruk»
brandspuit, de /.g. mistblusser.
Deze demonstratie trok veel be»
langstelling, vooral van de raadsle»
den, terwijl ook verschillende hoofs
den van takken van dienst aanwezig
waren. Burgemeester Mr H. M. van
Fenema was vergezeld van zijn echt»
genote.
Er waren op het wegdek twee grots
plassen olie aangebracht, elk van 200
liter, vermengd met 20 liter benzine.
•Het geheel was omwald door een
laag zand.
Deze -werden - aangestoken en Ie*
verden een fantastisch schouwspel
op, oranjesrode vlammen, vermengd
met roetzwarte rookwolken.

„Kindervreugd" actief
De speeltuinvereniging „Kinder»
vreugd" zal in de komende winter
wederom op verschillende manieren
met de jeugd optrekken. Er zijn niet
minder dan 8 groepen gevormd voor:
operette/toneel, Fröbelwerk, hand»
werken, knutselen, pit»riet»bewerking,
ballet, mandolinespel en ontspanning
(leerzame karweitjes, wandelen, voor»
lezen enz.)
Des Woensdags en Zaterdags wor»
den in de speeltuin aan de Noorder»
duinweg z.g. spel» en sportmiddagen
georganiseerd.
„Kindervreugd" zal in de komende
maanden, evenals vorig jaar, weer
een aantal jeugd»filmmiddagen orga»
niseren, waarop uitsluitend films,
goedgekeurd door het Instituut „Film
en Jeugd", zullen worden vertoond.
Zaterdagmiddag 5 December zal de
vereniging een groot Sint Nicolaas»
feest- organiseren. Zoals wij -reeds
meldden wordt 281 Nov. een bonte
avond met medewerking van verschil»
lende Zandvoortse verenigingen ge»
houden in „Zomerlust". De opbrengst
van deze avond is voor de aanschaf
van een filmapparaat.
De speeltuinvereniging ontwikkelt
dus wederom een veelzijdige activi»
teit.

Puzzle-fietstocht
Zondag 25 October was door Speel»
turnvereniging „Kindervreugd" een
puzzle»fietstocht georganiseerd voor
de rijpere jeugd. Er namen 22 jon»
gens en meisjes aan deel.
Er werd stevig gefietst en gepuzzeld
en bij de controleposten was veel
publieke belangstelling.
De eerste prijs werd gewonnen door
Ina Westenberg met 5 strafpunten.
De tweede prijs was voor Maartj e
Koper met 6 strafpunten.
'De derde prijs -werd verdeeld; er
waren n.l. 3 puzzelaars met 7 straf»
punten. Deze waren: Ina Troost, 3e
prijs; Gerard Schilpzand, 4e prijs;
Sicm Termaat, 5e prijs.

Filmavond
De Motorclub „Zandvoort" organi»
seert Woensdag 4 November a.s. een
filmavond. Naast enkele aardige
amusements» en showfilms wordt o.m.
vertoond de officiële film van de in»
ternationale motorzesdaagse 1953.

Aantal evacué's
der rampgemeenten
op l, October 1953
nog 11.000
Uit een opgave van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, gebaseerd
op van de gemeentebesturen ontvan»
gen gegevens, blijkt, dat het aantal
uit het overstromingsgebied geëvacu»
eerde personen op l October 1953
nog 11.000 bedroeg. Op l Mei 1953
bedroeg dit aantal nog 24.500, der»
halve konden in het tijdvak Mei»Sep»
tember 13.500 evacué's naar hun
woongemeente terugkeren.
Van de geëvacueerden waren' er
9.800 afkomstig uit Zeeland, 800 uit
Zuid»Holland en 400 uit Noord»Bra»
•bant.
Op l October waren er nog 68 ge»
meenten, waarvan een deel der be»
volking elders verblijf hield. Van
verreweg de meeste gemeenten betrof
'het slechts een zeer gering aantal in»
•woners. In totaal waren er nog 8 ge»
meenten, waarvan meer dan 75% en
hieronder weer 5, waarvan meer dan
90% der bevolking -was geëvacueerd.
Deze 8 gemeenten liggen op Schou»
wensDuiveland.
De nog geëvacueerde personen wa=
ren verspreid over 381 gemeenten.

„MISTBLUSSER"

De auto met de hogedrukspuit en
de Zandvoortse brandweerauto, die
op dezelfde afstand van de vuurhaard
stonden opgesteld, reden op een be»
paald sein elk naar een der vuurhaar»
den. Duidelijk was het welk een voor»
deel de mistblusser had boven onze
spuit, daar hier geen tijd verloren
hoefde te gaan met het uitrollen en
aansluiten der slangen.
'De auto heeft n.l. een reservoir, dat
1500 liter water kan bevatten en
waarop de spuit permanent is aange»
sloten.
De mistblusser won het dan ook
met glans van zijn concurrent.
Later, toen door beide een grote
stapel takkenbossen moest worden
geblust, deed zich echter het eigen»
aardige voor, dat de oude spuit daar»
mee veel minder moeite had, dan de
mistblusser.
'We hebben over een en ander ons
licht eens opgestoken bij opperbrand»
meester de heer 'D. van Noort en de»
ze gaf ons nog enige bijzonderheden.
Het water van het nieuwe appa»
raat wordt met een druk van 45 at»
mosferen uit de straalpijp. weggezo»
gen, wat ten gevolge heeft, dat liet
zich bijna onmiddellijk omzet in
damp. Zo zou men bijv. bij een ka»
merbrand veel minder waterschade
krijgen.
„Ons materiaal is nog wel zeer
goed, maar het is 17 jaar oud. En in
zo'n periode veranderen de tijden en
de mensen, maar ook de branden".
Aldus de heer van Noort.
Vooral voor het 'benaderen van een
vuurhaard kan dit apparaat zeer goe»
de diensten bewijzen.
De heer van Noort deelde ons ver»
der nog mede, dat voor net blussen
van deze twee branden slechts 200
liter water was gebruikt, eigenlijk een
vingerhoedje vol, in verhouding tot
de felle vlammenzee, waarvan een
grote donkere wolk nog lange tijd
boven de duinen bleef hangen.

Een haarscherpe ontleding

GOED NIEUWS
Hoewel reeds was aangekondigd dat
het bestuur van de woningbouwver»
eniging „Eendracht maakt macht"
voornemens was om over te gaan tot
de bouw van een tweede complex
woningen, thans van 50 stuks, aan de
Dr C. A. Gerkestraat, waren er nog
vele moeilijkheden te overwinnen.
Zaterdag is echter het bericht afge»
komen, dat geen, enkele formaliteit
de bouw meer in de weg zal staan.
Zo spoedig mogelijk zal met dit
tweede complex worden aangevangen,
zodat Zandvoort in 1954 110 woning»
wetwoningen rijker zal zijn. Aan de
ergste woningnood zal dan wel een
einde komen.

Nog twee-lichtpuntjes
gevraagd
'
Het verbindingsweggetje van de Von»
dellaan naar het station is kort ge»
leden verbeterd door het aanbrengen
van een klinkerbestrating en het
plaatsen van drie lichtmasten. Het
terrein van de Ned. Spoorwegen —
juist over de rails — is echter nog
onverlicht, 'hetgeen gevaar voor de
voetgangers oplevert. Is het niet mo»
gelijk dat liet gemeentebestuur zich
met de directie in Utrecht in ver»
binding stelt om hierin verandering
te krijgen! 'Het gaat om één, hoog»
stens twee lichtpuntjes!

Stippenrit
De Motorclub „Zandvoort'' organi»
seert op Zondag l November de jaar»
lijkse stippenrit, zowel voor motoren
als auto's. De lengte van de rit —
die om 11 uur aanvangt — bedraagt
ongeveer 50 km.

De Onderdaan 5 Nov. in Zandvoort
„De onderdaan" heet een der boeken,
die iHeinrich Mann schreef. In deze
roman voorspelde hij de catastrophe
van het Keizerrijk en haf kwam juist
van de pers toen het onweer boven
Duitsland losbrak. Een onweer, dat
tientallen jaren zou duren, daarna in
hevigheid zou afnemen tot 'hier en
daar verspreide „buien".
Heinrich Mann, die — ten onrech»
te overigens — nooit die bekendheid
heeft gekregen als zijn beroemde
broer Thomas, was tevens de auteur
van „Professor Unrath". Velen zal
dc/e titel niets zeggen, maar naar die
roman maakte Emil Jannings zijn
„Blauwe Engel", waarin Mariene
Dietrich debuteerde....
Thans is ook „der Untertan" ver»
filmd. De maker hiervan, Wolfgang
Staudte, is misschien wel de meest
bekwame filmer van het hedendaagse
Duitsland. Hij herschiep, vrij van
alle literaire 'invloeden, in een krach»
tige en directe filmtaal de roman van
Heinrioh Mann. Men moet een Duit»
scr zijn om te kunnen begrijpen wat
het voor een Duitser is, zo onbarm»
hartig en met zoveel kennis van de
Duitse psyche over zijn eigen vader»
land te schrijven en te filmen, het
proto=typc van de Duitse onderdaan
zo uit te hakken, als een waarschu»
wing en aanklacht tezelfdertijd. En
toch, misschien niet alleen tegen de
Duitsers.
.Het type van de „Untertan" is de
man, die onderdanig is aan de macht,
niets boven die macht erkent, daaruit
handelt, zijn persoonlijkheid prijs»
gesft en zijn eigen onderworpenheid
koestert.
Diederich Hcssling wordt in die
sfeer opgevoed, in de angst voor de
boven hem geplaatsten. Hij wordt ge»
slagen, hij gehoorzaamt, hij beeft
voor de macht, die hem ringeloort.
Als student drinkt hij emmers bier,

Het Instituut voor Arbeiders Ont»
wikkeling organiseert deze winter
een cursus Staatsinrichting. Als do»
cent treedt op de heer Mr H. M. Por»
straat!" Ik waardeerde de geste ten rcnga, lid van de gemeenteraad. De
opzichte \an de Zandvoortse winkel» eerste cursusavond vangt a.s. Vrijda*»
stand zeer, maar ik wilde er uit. De avond aan.
man hield me tegen en zei duister:
„Nou maak je geen moeilijkheden
meer, vader, anders debarkeer ik je Onbeleefd
in de bocht!"
De tocht door de winkelstraten
wielrijder kwam Maandagmiddag
werd een martelgang. De wethouder Een
flinke snelheid, doch op een roe»
van Publieke Werken had uiteraard met
-wijze, het Raadhuisplein oprij»
niet voor rails zorg gedragen, zodat keloze
den. Enkele botsingen wist hij te
de uiterst verbaasde reizigers vrij hè» voorkomen,
een wielrijdster
vig door elkaar werden geschud. Bij werd tenslottedoch
de dupe. Het
iedere winkel stopte de tram even, voorwiel van 'haarnog
rijwiel
werd totaal
zodat de neringdoenden een aardig vernield. De wielrijder stapte
even
graantje konden pikken, als de men» later weer rustig op de fiets, maar
sen maar uitgestapt waren. Maar dat
enkele ogenblikken later door
konden ze niet, omdat ze verschrik» werd
de
politie
van huis gehaald.
kelijk misselijk waren. Hier en daar
viel er een flauw, 't Was allemaal erg
model.
„En nou naar de watertoren!" riep Licht beschadigd
de wagenvoerder.
„Hé joh, daar hei je geen opdracht Zondagmiddag kwamen twee auto's
voor!" schreeuwde de conducteur, die op
de Boulevard de Favauge met el»
mij /o gepest had. „Hou' je snavel, kaar in botsing, vermoedelijk door»
broer", verzocht eerstgenoemde vrien» dat een bestuurder van een passé»
delijk, „bemoei jij je nou niet met rende wagen door de zonnestralen
mijn actie!"
De watertoren werd echter nooit verblind werd. Beide voertuigen wer»
bereikt, omdat er te veel tegenwind den licht beschadigd.
was. Ik maakte van de gelegenheid»
gebruik om tussen twee windstoten
stilletjes van het balkon te waaien. Aanrijding
Ik streek neer bij de burgemeester,
waar ik mijn beklag deed. „Hoe vindt Zondagmiddag had omstreeks kwart
U dat nou?" eindigde ik mijn relaas. over twaalven in de Haarlemmer»
De burgemeester speelde met z'n straat nabij de Koninginneweg een
horlogeketting en zei: „Dit is kenne» aanrijding plaats tussen een auto en
lijk een verkeersaangelegenheid, maar een motor, doordat de bestuurster
ik was er niet, ben er nog niet en zal van het eerstgenoemde voertuig geen
er ook niet zijn. De loco»burgemees» voorrang verleende. De wagen werd
ter is net even in de oven, of eh. . . . licht beschadigd. De motorrijder liep
ik bedoel, hij is.... nou ja, in ieder enkele ontvellingen op. Processver»
geval niet vrij. Aangezien je geen baal werd opgemaakt.
kaartje van de conducteur hebt ge»
kregen, is dit eigenlijk financiën, dus
de wethouder van financiën. . . . maar
niemand gaf hem opdracht en hij kan Prentenkabinet kocht werk
zichzelf toch geen opdracht geven..
Ik moet je verzoeken nu maar heen van Zandvoorts kunstenaar
te gaan en.... o ja ...... probeer 't Het Prentenkabinet, onderdeel -van
eens bij de Chef van de Generale het Rijksmuseum te Amsterdam, waar
Staf in Den Haag".
men o.m. de uitgelezen verzameling
Toen ik de trappen van het raad» tekeningen en grafisch werk van Ne»
huis afwandelde, zag ik dat een ploeg derlandse kunstenaars uit verschil»
mensen van Publieke Werken bezig lende eeuwen kan vinden, heeft enige
was tramrails te leggen in de Halte» dagen geleden van de in Zandvoort
straat. „Wat een adembenemende wonende 'tekenaar Pieter Giltay een
voortvarendheid!" dacht ik, met een Duinlandschap aangekocht.
blik vol leedvermaak in de richting
Een bijzondere erkenning voor de»
van het raam van de kamer van de ze kunstenaar, temeer ook omdat de
burgemeester.
Nederlandse Staat vrijwel tezelfder»
tijd wederom over ging tot aankoop
van een tekening.
BART.TE.
't Zat me niet lekker!

op de dag dat de pret begonnen was.
Toen ik op de Leidsevaart nog steeds
geen kaartje had gekregen, vroeg ik
er om aan de conducteur. „Jij krijgt
van mij geen plaatsbewijs, meester!"
zei de man gewichtig. „Wij rijden
model voor het publiek!"
„Prachtig", zei ik, „maar geef me
nou een kaartje, want al rijden jullie
model, dan hoeft er nog geen geld"
bij!"

Ik zat mokkend op het middenbalkon.
Hij werd nijdig en 'zei da We de
actie niet in de soep wou laten lopen
door een vent ,die geen benul van
acties had. 't Werd een onverkwik»
kelijk gesprek, dat ik niet zal ver»
melden. Tenslotte kreeg ik geen
kaartje. Ik zat mokkend op het mid»
den«balkon. Toen ik bij ihet Zwarte»
veld aanstalten maakte om uit te
stappen, zei het geüniformeerde pren»
tenboek: „Ho, meester
effies
wachten, je bent er nog niet! Van»
wege het modelrijden gaan we even
door de iHaltestraat en de Kerk»

want de macht gebiedt het hem. Hij
duelleert, hij verstoot een door hem
verleid meisje, want de macht ge»
biedt hem zijn stand op te houden.
Als soldaat wordt hij geslagen en
vernederd. Als hu zijn vader als di»
recteur heeft opgevolgd kan hij ein»
delijk eigen macht uitoefenen. Van»
zelfsprekend in kleine kring, want
daarbuiten is de macht, die hem weer
regeert. Hij praa.t naar de mond om
carrière te maken, getuigt valselijk in
een proces. Voortdurend slaat hij
naar onderen en aanbidt naar boven.
Zijn grote dag komt: hij onthult
een standbeeld van de „Kaiser", maar
een opstekende storm jaagt alle toe»
hoorders weg. Hij blijft staan, in
aanbidding verzonken voor 't stand»
beeld. Het slot toont een ander beeld
van een storm, die het stadje in
puinhopen heeft veranderd. Maar het
standbeeld staat er nog, zwart tegen
de hemel: Macht.
Het is een sterke film, in de beste
zin van het woord. De sfeer er van
is tot de kleinste details die van
machtsmisbruik, zelfoverschatting en
onderhorigheid. In een uiterst b e»
kwame typering heeft Staudte de ge»
sohiedenis van een mens en een men»
taliteit waarmee de wereld kennis»
maakte, blootgelegd. Een pijnlijke,
doch wellicht noodzakelijke taak.
Het is te eenvoudig om in de ka»
raktereigenschappen van iHesseling
uitsluitend de Duitser te herkennen.
Zij zijn algemeen, doch werden in
Duitsland (vaak bewust) gecultiveerd
en verkregen daardoor een over»
heersing die dit land getekend heeft.
De culturele kring 't Helm doet
5 November a.s. deze film vertonen.
Het voorprogramma vermeldt o.m.
een film van een Italiaans cineast
Emmer, die naar de tekstenbundel
van de Spaanse schilder Goya
„Desastres de la Guerra" zijn „Ram»
pen van de oorlog" maakte. De mu»
ziek is van Albeniz, uitgevoerd door
de gitarist Andrès Segovia.

Cursus Staatsinrichting

cte &£auwe
Het model»rijdcn van de Amsterdam»
se tram heeft me geïmponeerd. Nu
kan 't waar zijn dat de aanstokers, of
aanstichters van die modelweek aan
de opzet een eis tot personeelsuit»
breiding hebben gekoppeld, een feit
is 't toch maar dat de actie ergens
eerbied afdwong. En daar ging 't om.
Ik moet zeggen dat de Amsterdamse
tram historie heeft gemaakt in die
bewogen dagen. En dat mag ieder
weldenkend mens tot vreugde stem»
men. Een geslaagde actie is iets, waar
de meeste maatschappijen niet op
kunnen bogen. Ik kan daar verder
beter over zwijgen. Iedereen snapt dit
wel. Nauwelijks waren mijn eerste
goedkeurende reflexen betreffende
die Amsterdamse
aangelegenheid
voorbij, of de N.Z.H.V.M. begon een
actie, die hout — c.q. tramrails —
sneed.
Het aardige van deze actie was, dat
niemand van het publiek er last van
heeft gehad. Tussen twee haakjes:
hier moet beslist het gerucht als zou
de E.V.C, overal de vinger in de pap
van het openbare leven hebben, met
nadruk worden tegengesproken.
Niemand heeft er last van gehad,
zei ik. Wel, de enige uitzondering was
ik. M.aar dat heeft geen mens een bij»
zonder groot bezwaar gevonden, heb
ik gemerkt.
Kijk, 't zat zo: Het trampersoneel,
er lucht van hebbende gekregen, dat
er op een nader te bepalen datum in
1956 enkele wijzigingen in de dienst»
uitvoering zullen optreden, formu»
leerde een bezwaarschrift. De iram»
mensen waren van mening dat de lijn
Amstcrdam»Zandvoort bij uitstek ge»
schikt is om er met trams over heen
te rijden. Zij richtten hun adres aan:
de heer Jurrissen, de chef van het ka»
binet van de wethouder van Open»
bare Werken in de gemeente Zand»
voort, de directeur van het Vreemde»
Iingen=industrietje te Zandvoort (niet
te verwarren met der Bund Deutsche
Madel) en nog enkele hooggeplaatste
particuliere autoriteiten, 't Behoeft
geen nadere uitleg dat men overal be»
grip en sympathie voor de model»
rijderij toonde.
Nou, de heren moesten dan maar
hun gang gaan. Ze kregen de vrije
hand om te bewijzen dat de tram al»
les is voor het publiek. Ik ben zo ge»
lukkig geweest dit aan den lijve te
ondervinden. Tot mijn niet geringe
ontsteltenis overigens, want ik heb
gemerkt dat een eensgezinde model»
actie onweerstaanbaar is. Ik reisde
van Haarlem naar Zandvoort, juist

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post f 6,—. Buitenland ƒ T,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse .Bank Zandvoort
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D. BEEK

FAMILIEBERICHTEN

(

TANDARTS

Tolweg 2. Tel. 2160
Verandering van
spreekuren

Enige en algemene kenniss
geving.

•k Onze verwarmingsafdeling
is volledig gesorteerd.
•^ Voorziet U tijdig van 'n
„VROLING"

de,
FEESTGEZICHTEN

Wat hebben die mannen van ons een
goede Zondag gehad, ze lopen er nog
steeds met feestgezichten van rond.
Geeft méér nuttige
Dagelijks
't Kan ook niet op: Ons Nederlands
warmte met veel minder
van 8-9.30 uur
elftal, onze jongens gewonnen!
kolen
Wat ze er vorige week allemaal
of 'n „HAAS en SOHN"
Dinsdag en Vrijdag * OliesHaardkachel
over gezegd helbben en over geschres
voor
ven, zijn ze totaal kwijt. Gelukkig
van 5-6 uur
schoorsteenaansluiting
Meisje gevraagd
ook maar, want dat was niet zo heel
~fc
Economisch
in
gebruik.
veel soeps. Toen waren het niet „on=
voor hele dagen. Mevrouw Particulieren volgens
Brandend
op
onze
/e jongens", toen waren het: druil=
Kiefer, Brederodestraat 138. afspraak.
kamer te bezichtigen.
oren, imbecielen, waardeloze produc=
Aangeb.
GEMEU'B.
SUITE
Voor spoedig gevr. met serre en vrije keuk., n.b.
ten enz., enz.
Deskundige voorlichting
Toen stond er in een krant met het
Hulp in de huish.
geven we bij U thuis.
station. Brieven onder no.
oog op de televisiemitzending: Ze
Betaling desgewenst in
voor halve dagen.
8402 bureau Zandv. 'Crt.
willen ons niet alleen de sof laten
overleg.
Mevr. Werkhoven, Dr 'Ger=
horen, ze willen ons ook de sof laten
kestraat 137. Telef. 2563.
GR. HOUTSTRAAT 99
zien".
'
HAARLEM
Maar sinds Zondagmiddag half vijf
is alles anders, alles is weer koek en
ei, we zijn weer helemaal uit de pure.
Ik persoonlijk begrijp van dat hele
HAARLEM '
gedoetje niet veel, maar ik ben ook
niet football=minded, ik ben slechts
Zaterdag 31 Oct. 8 uur
een vrouwpersoon, dat Zondag al
De Haagsche Comedie
Morgen, Woensdag, eten we
jumpertjesbreiend die hele woorden*
vloed van Aad van Leeuwen over
Luistert u niet
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
zich heen heeft laten gaan.
dames!
.
.
.
ïïAwIlE
Gemeente Zandvoort
Maar ja, je hoort zo nu en dan
1/2 kg STUKJES VLEES
| „
1 Cf!
wel eens wat, en dan sla je onwille=
Zondag l Nov. 8 uur
samcn
keurig wel eens aan het combineren.
1/4 kg EIGEN GESM. VET i
l,JjU
De Haagsche Comedie
INENTING TEGEN DYPHTERIE
Zo hoorde ik laatst toevallig op
M'n kleine Sheba,
EN KINKHOEST
een voetbalveld een enthousiaste sup=
kom terug
porter één zijner clubgenoten vrien»
Op Zaterdag 31 Oct. a.s. 's namidd.
clelijk in het oor fluisteren: Waardes
3.30 uur zullen in het Consultaties
loos, lilleke dromurt, je mot je hnv
Kerkstraat 14 - Telefoon 2102
bureau aan de Poststraat door de Dinsdag 3 Nov. 8 uur
Dat kunt ook U zeg»
De Toneelvereniging
ses
gebruiken om te voebele.
gemeentegeneesheer van Zandvoort
gen ua een ad ver»
VOOR DE LUNCH:
En ik die altijd nog wel heb ge*
opnieuw kosteloos inentingen tegen
Circus Knie
tentie in de
100 gram Gebraden gehakt
j
dacht, dat je dat spelletje speelde
dyphterie en kinkhoest worden ver=
ZANDVOORTSE
met van voetbalkicks en scheenbe*
100 gram Cornedbeaf
j V)l
richt, uitsluitend voor nog niet schools Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (all.
C
O
U
R
A
N
T
schermers voorziene onderdanen. Zie
gaande kinderen.
inbegr.). Voorverkoop op
je wel, daar was ik nu al weer abuis.
Uw advertentie im=
Wanneer twee jaren na de inenting speeldag en 2 dag. ervoor
Mijn leveranciers zijn ook allemaal
mers bereikt alle
zijn verstreken, wordt herinenting van IQ>3 u. Telef. na 12
in hun nopjes.
groepen van Zand»
van medische zijde aanbevolen.
uur. Coupons geldig.
Adverteert in de Zandvoortse Courant
„U heb het zeker al wel gehoord
voorts bevolking lü!
hè, een wedstrijdje om van te kwijle",
vertrouwde er eentje me toe.
„Ja maar", zei ik, „als het nou toch
KORFBALNIEUWS
ben zij voor deze overwinning toch MELKERIJ
begonnen is om die bal, waarom ge*
harder
moeten
werken
dan
de
uitslag
ven ze er die jongens dan niet alle_=
De Z.K.C. adspiranten kwamen Za=
maal centje, dan is de kous -toch af".
terdagmlddag tegen Onder Ons b in doet vermoeden.
Met
de
rust
was
de
stand
S=4
in
't
Maar toen heeft hij me haarfijn uit?
het veld en toonden zich reeds direct voordeel van O.S.S. na een heen en
gelegd, dat het dan geen voetbal
de sterksten. De strijd eindigde dan weer golvende strijd, waarbij een
meer was. „'t Gaat tenslotte om de
ook in een fraaie 4=0 overwinning.
„juweef' van een doelpunt van links
(ook Bulgaarse)
kole", zei hij nog.
Zondag wist het eerste twaalftal gemaakt
door
E.
v.
d.
Bos
zeker
vers
En wat was die Belgische verslags
Heerlijk, verfrissend en last not least
een 5=2 overwinning op Sport Vers meldenswaard is.
gever toch kwaad op die Coppens.
gezond
eent 3 te behalen. Bfj de rust -was de
VOETBALVERENIGING
Na
de
rust
werd
O.S.S.
aanvankes
„•Meneer 'Coppens", zei hij in een
stand 1=0 voor de Zandvoorters.
„ZANDVOORTMEEtTWEN"
lijk door een fanatiek aanvallend HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 vraaggesprek met ons voor de radio,
Aalsmeer teruggedrongen, dat er ook
„mijnheer Coppens was een egoïst,
Niet veel winst voor de lagere ZANDV. HOCKEY CLUB
in slaagde enige doelpunten op zijn
want meneer Coppens gaf niet af
elftallen.
Het eerste dameselffal speelde achterstand in te lopen. Toen deze Dodelijk ongeval
(dan was hij wasecht). Hij hield al=
met
0=0
gelijk
tegen
Kraaien.
periode voorbij was, werd! het Aalss Een 20sjarige inwoner A.M. reed Za= les maar voor zichzelf". Tja, dat
De seniorselftallen uitkomende in de
Dat
Kraaien
ondanks
technisch
beter
meersdoel hevig bestookt met goed terdagochtend op de Zwartewcg met wordt natuurlijk een lelijk geval.
H.V.B, hebben j.l. Zondag niet erg
best geboerd, Zandvoortmeeuwen 3, spel geen doelpunt 'kon scoren was opgezette, doch in 't algemeen nog een bestelauto. 'Hoewel volgens ge=
En Mermans was heel wat mans,
in
hoofdzaak
toe.
te
schrijven
aan
het
te kort gehouden aanvallen, die even= tuigen andere auto's voor het stops maar die -zat er nu niet in. Die had
dat thuis speelde tegen het sterke
uitstekende
verdedigen
van
mevr.
wel door de schutters als Gansner, licht van de naderende tram uit de erin gemoeten inplaats van die ego*
D.C.O. 2 leverde een goede prestatie
om na een spannende wedstrijd gelijk Hanraath en T. Coenraad. Zandvoort Draijer, v. d. Meulen, v. d. Bos en richting Zandvoort wachtten, reed M. istische meneer Coppens.
kon
geen
doelpunt
maken
door
ge»
Koper toch werden benut en een re= door. De auto werd door de tram ï'v
te spelen. Tweemaal nam het derde
Dan was het nog niet zo zeker dat
aan goede voorhoedespelers. gen van doelpunten opleverden.
de leiding, maar bij de rust stonden brek
naai vernield. De bestuurder was er wij gewonnen hadden, lang niet.
Ook
nu,
drie,
vier
speelsters
d'ie
te=
Niettegenstaande de uitzending van slecht aan toe en werd met een ern«
de bezoekers met 3=2 vóór. Het heeft
„Wij" v.oor de radio" zeiden dat we
in de tweede helft heel wat moeite gelijk toelopen op de bal. Daarbij de voetbalwedstrijd Hollandsfielgië, stige hoofdwonde en een gebroken dat volkomen met die meneer eens
kwam
ook
nog
dat
het
middenveld
in
was de helangstelUng voor deze wed= arm naar het Marine=hospitaal over* waren, dat was veel beter geweest.
gekos{ om de gelijkmaker ,tot stand
handen was van de Kraaien. Er wa= strijd vrij groot.
te brengen.
gebracht, waar hij Zondagmiddag is Maar ja, „wij" vergaten, dat „wij"
ren
wel
enkele
goede
aanvallen,
maar
'Het vierde elftal streed niet alleen
overleden. Een wel zeer ontstellende dan hadden zitten jammeren van hier
deze
werden
door
een
te
groot
ge=
tegen de . tegenpartij (T.Y.B.B. 3),
K.J.C. „NOORD"
tot gunder en dus was het mij nl<t
afloop van dit ongeluk.
brek
aan
techniek
té
niet
gedaan
of
maar kampte ook tegen een onvol» werden op prima -wijze gestopt door Vrijdag 23 Oct. werd in. Paviljoen
helemaal duidelijk waarop „wij" het
doend leidende scheidsrechter, die
zo met hem eens waren. Maar ik zei
„de
Vijverhut"
de
laatste
wedstrijd
de
keepster.
twee zuivere doelpunten afkeurde en
het al, ik ben maar een leek hoor.
Het veteranenelftal speelde om de gespeeld van het tournooi van K.J.C. Arbeidersavondschool
de .tegenpartij een buitenspeldoelpunt .Veteranen=beker
En ik 'herinner me toevallig ook
„Noord".
De
strijd
ging
tussen
onze
tegen
Te
Werve.
'Het
cadeau qaf. Toen twee geprikkelde was een aardige wedstrijd met aan plaatselijke damesvereniging „Harten De plaatselijke afdeling van het Insti* nog, dat' de vorige keer toen Mer=
tuut voor Arbeiders Ontwikkeling mans erin zat en meneer Coppens
spelers van het 4e het met elkaar in
kanten, vele kansen. Te "Werve Vrouw" en de K.J.C. „Papagaai" uit heeft het voornemen deze winter een eruit
de tweede helft aan de stok kregen beide
lag, het ook al weer niet deug*
Heemstede.
opende
in
de
eerste
helft
de
score
arbeidersavondschool op te richten. de. Wat een commentaar is daar niet
en handtastelijk werden, moest de
Laatstgenoemde' vereniging kwam De
In de tweede helft was het K.
belangstelling
valt
niet
tegen,
wedstrijd met 9 man worden uitge= (0*1).
Nussink welke door goed doorzetten als winnaar van deze avond en tevens doch het bestuur rekent nog op enke* opIkgeleverd!
speeld. Van dit alles was een neder» de
geloof niet dat je het de heren
stand op gelijke voet bracht. Beide als winnaar van het tournooi uit de Ie aanmeldingen.
laag het gevolg.
gauw naar de zin kunt maken. Wat
elftallen zetten alles op alles om de bus met een aantal van 24999 punten
De
cursus
Engels
voor
beginners
en
Het Sc elftal incasseerde zijn eerste winnende
zullen ze bijvoorbeeld allemaal weer
te scoren, daar anders en 9 marsen.
gevorderden is intussen reeds een ten beste-geven, als „onze jongens"
nederlaag " in de uitwedstrijd tegen verlenging goal
2e werd K.J.C. „Noord" (A) met succes
noodzakelijk zou geweest
Bloemendaal 4. In de eerste helft zijn. Inderdaad
«ebleken.
volgende keer weer eens pech heb*
gelukte het linksbin= 24094 punten en 1,1 marsen. De 3c
kon men de score gelijkhouden, maar
ben?
nen Th. Polman twee minuten voor prijs was voor K.J.C. „Corodex" met
na de rust gaf de grotere routine ^an tijd
Maar daar hoeven we ons nu- nog
Zeepost
het winnende doelpunt te maken, 24082 punten en 9 marsen.
Bloemendaal de doorslag.
niet koortsig over te maken, deze reis
Na
loting
viel
de
marsenprijs
toe
aan
waarbij
Zandvoort
in
de
volgende
Het 7e elftal speelde- een aardige
K.J.C. „Onderling Genoegen" uit Met de volgende schepen kan zee* is het nog: „feestgezichten".
is geplaatst.
wedstrijd 'tegen H.F.C. 11, maar het ronde
GELSKE DE NES.
Haarlem met 11 marsen, terwijl een post worden verzonden. De data,
Het
tweede
herenelftal
is
door
niet
liep een beetje tegen wat doelpuntens
waarop de correspondentie uiterlijk
koppelprijs
te
beurt
viel
aan
de
'heren
opkomen
van
Te
Werve
automatisch
maken betreft. Bij de tegenpartij
post moet zijn bezorgd, staan,
in de volgende ronde geplaatst voor iH. Bol en Jb. Koning van K.'J.C. ter
vlotte dit belangrijk onderdeel van 't de
achter de naam van het schip ver*
„Noord"
met
een
aantal
van
2272
J.
D.
Tresling*beker.
spel beter, zodat aan een nederlaag
meld:
De jongens l verloren met 5=1 van punten voor de hoogste partij.
niet was te ontkomen.
H.B.S.
L
Indonesië: s.s. „Rondo", 29 Oct.
Het junioren a=elftal heeft het ge=
*
Nw. Guinea: s.s. „Tomini", 29 Oct.
BRIDGEN
presteerd de zware uitwedstrijd tegen Daar er 'Zondag j.l.
geen competities
Indonesië en Ned. Nw. Guinea:
H.F.C, b in een overwinning om te wedstrijden zijn gehouden,
In
de
stand
van
de
eerste
koppels
is
wij
ms „Oranje", 18 Nov.
zetten. Een mooi resultaat! Het jun. onderstaand de stand volgenlaten
Zeestraat 26 — Telefoon 2196
na
de
vierde
selectiewedstrijd
van
de
van het
m.s. „Bonaire", 28 Oct.
bselftal blijkt te zwak te zijn voor eerste herenelftal in de Promoties
Zandvoortse Bridgeclub een flinke Suriname:
Ned. Antillen: ss "„Baarn", 3 Nov.
zijn afdeling. De wedstrijd tegen R.C. klasse.
verandering ingetreden.
DAGSCHOTEL 'f 1,75
Suriname: ss „Stentor", 11 Nov.
H. d werd een zware nederlaag.
De
stand
is
thans:
1
0
S.C.H.C. I I
5 4
Zuid Afrika: ms „Edinburgh Castle,
MENU
VAN DE DAG ƒ 2,75
Mooie overwinning van het
1. Fam. Prins 240, 24%; 2. Mevr.
'B.M.H.C. III
5 3 l' l
'31 Oct.
Ie Zaterdagmiddagelftal.
Barensshr
Heidoorn
234,
72%;
3.
fam.
2
1
H.B.S.
5 2
Canada: m.s. „Westerdam", 29 Oct.
Vallo 233, 57%; heren Agsteribbes Zuid Afrika:
Zondags: Rijsttafel
De zesde competitiewedstrijd van het ' Amsterdam III 5 2 l 2
Schutte
232,
14%;
,5.-dames
Bakkens
Ie Zaterdagmiddagelftal is eindelijk
Hilversum II
5 l' 2 2
Canada: ms „Prins Johan Wülem
Gelieve tijdig te reserveren
hovensVader 228, -30%; dames Van
een overwinning geworden. Uit de
Ijsvogels
5 1 2 2
'Friso", 31 Oct.; ss „American
Dartelen=Penaat 223, 60%; 7. fam. Counseler", 5 Nov.
vijf voorgaande wedstrijden heeft men J 'Zandvoort
5 1 1 3
van Eckelt 222, 62% 8. fam. Berrier Argentinië en Chili: ss „Naviero",
slechts één punt kunnen bemachtigen.
Gooi I I
5 0 2 3
218, 15%; 9. heren van Dartelen=Vas
In de uitwedstrijd tegen Telefonia
4 Nov.
der 216, 66%; 10. dames Fabelspolak 'Brazilië en Uruguay: ss „Paraguay",
heeft Zandvoortmeeuwen Zaterdag Het programma voor a.s. Zondag
216,
11%.
alles op alles gezet met het gevolg
2 Nov.
dat een zwaar bevochten overwinning laidt:
Woensdagavond wordt de laatste Australië: ss „Maloja", 31 Oct.
Heren:
Amsterdam
IIIsZjH.C.
I.
werd verkregen. Na 35 minuten' werd
selectiewedstrijd gehouden, waarna
ss ;,Strathmore", 5 Nov.
x
Z.H.C. IIsAIliance II, 2 uur.
de leiding genomen. Deze voorsprong
de Af, B* en Glijnen zullen worden Nieuw Zeeland: via Engeland.
Monopole
Z.H.C.
IIIsH.G.C.
IV,
12.45
uur.
werd ondanks hardnekkige pogingen
vastgesteld.
,.
Inh'phtingen over de verzendingsdata
Strawberries
IV«.H.C.
IV.
Dinsdag
27
Oct.
8 uur: film
van de tegenpartij om doelpunten te
van postpakketten geven de postkans
Jongens: Z.H.C. a=Strawberries a.
„De schrik van de 2e compagnie".
maken, tot het einde toe behouden.
toren.
Dames: Z.H.C. I=Alkmaar, 11 uur.
Woensdag 2S Oct. S uur: idem.
Twee van de vier adspirantelftallen
Alkmaar II='Z.W.C. II.
Donderdag 29 Oct.: Toneelopvoering
hebben Zaterdag gespeeld. Beiden
Meisjes: Z.'H.C. a vrij.
door „Op Hoop van Zegen".
behaalden een overwinning, het d=elfs
Vrijdag 30 Oef.: idem.
tal zelfs met dubbele cijfers.
telefoonnummers
GYMNASTIEKVER. „O.8.S."
Uitslagen van j.l. Zondag:
< Aid.
en adressen
handbal.
Andere attracties en
Maak van Uw tijdZandvoortm. 3sD.C.O. 2
' 3=3
nuttigheden
2000
Brandmelding
T.Y.B.B. 3=Zandvoortm. 4
3=0 De uitslagen van de Zondag j.l. ge*
schriften 'n waar'Bloemendaal 4=Zandvoortm. 5 5=2 speelde competitiewedstrijden luiden: 2403 Commandant Brandweer
Donderdag 29 Oct. 2.30 u.: Vrouwen*
3043, 3044 Politie
H.F.C. llsZandvoortm. 7
4*1 Dames:
middag N.P.B, en Ver. v. Vrijz.
devol boek. - Laat
iH.F.C. bsZandv.m. jun. a
3=4 O.S.S.sThe Foresters (Heilo) 8=2 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
Herv. in gebouw Brugstr. 15. Spr.:
2345 Gem. Secretarie
ze daarom bij ons
Zandv.m. jun. b=R.C.H. d
1=12 Heren:
Mej. Ds. W. H. Buijs.
O.S.S. l=Aalsmeer
22=14 2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
inbinden.
O.S.S. 2=Concor<üa 2 (scheidsr. n.o.) 2262 Informatiebureau VreemdelinTelefonia IsZandvoortm. l
0=1 De dames hebben hun ongeslagen re>
Stadsschouwburg
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Haarlem d»Zandv.m. adsp. b
2'4 cord gehandhaafd en zodoende de 2887 Stoomwassery „Hollandia",
Haarlem
G
E
R
T
E
N
B
A
C
H
S
'Zandv.m. adsp. d=E.H.S. c
10*0 leiding in hun afdeling behouden.
ftfnstrükery, J. H. G. Weenink.
Zaterdag
31
Oct.
S uur: De Haagsche
DRUKKERIJ
Pakveldstraat. 30 a
Over de gehele linie gaat dit team
'Comedie met „Luistert u niet da=
2135
Zandvoortse
Courant,
Gertensteeds beter spelen, waarbij vooral
mes!"
Achterweg l - Telefoon 2135
POLITIEVOETBAl
bachs Drukkerij, Achterweg l
het goede vangen van de meeste das
Zondag l Nov, 8 uur: De Haagsche
Hedenmiddag speelt het Zandvoortse mes en de stootkracht van de voors 2424 Autobedrijven „Rinko"
Comedie met „M'n kleine Sheba,
politie=elftal een competitiewedstrijd hoede opvalt.
Oranjestraat en. Stationsplein
kom terug".
tegen Bloemendaal. Zal het weer op
2975
Job.
Sytsma's
Leesbibliotheek
Hoewel de heren een „monsters
Dinsdag 3 Nov. 8 uur; De Toneelver.
eqn gelijk spel uitdraaien?
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
zege" op Aalsmeer behaalden, heb»
met „Circus Knie".

•Heden overleed na een nood=
lottig ongeval, onze innig ge=
liefde Zoon, broer en neef
TONNY
in de leeftijd van 20 jaar.
Zandvoort, 25 Oct. 1953
Grote Krocht 27a.
A. J. Markhof
H. MarkhofsRaaijen
Molly
Ernst.
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats
vinden op Woensdag 28 Oct. te
11 u. op de Algemene begraaf*
plaats te Zandvoort. Vertrek
10.15 uur van de Aula „Marine
Hospitaal Huize Duinrust" te
Overveen.

Jong echtpaar m. baby zoekt
2 KAMERS met vrije keuk.,
gemeub. of ongemeub. Br.
met prijsopg. onder no. 8401
bureau Zandv. Courant.

* Heteluchtkachel
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WETHOUDERS HOUDEN
WEER SPREEKUUR

Zandvoorts toneelseizoen
begon met Engels blijspel

De heer W. van der Werff, wethou:
der van publieke'werken en weder:
opbouw, zal spreekuur houden op
Woensdag van 3:4 uur en de heer A.
Kerkman, wethouder van finaricicin
en onderwijs, op Vrijdag van 4:5 uur.
De wethouders houden zitting ten
raadhuize (wethouderskamer). Opge:
merkt wordt, dat, tijdens deze spreek:
uren geen kwesties omtrent huisves:
ting kunnen -worden besproken.
De verdeling der woonruimte be:
hoort — zoals bekend — tot de za»
ken welker beslissing door de burge:
meester wordt voorbereid.
Zoals men zich zal herinneren werd
door het vorige wethouders»paar, de
heren Slagveld en Kerkman het
spreekuur afgeschaft daar ingezcte»
nen vrijwel uitsluitend met woning»
problemen aankwamen. Ondanks
enige protesten werd het spreekuur
niet meer ingesteld. Wij geloven dat
de herinvoering van de wethouders»
spreekuren — vooral nu de porte»
feuilleverschuiving heeft plaats ge»
vonden — met instemming zal wor»
den begroet. — Red.

Op Hoop van Zegen opende gjster»
avond het toneelseizoen van de Zand»
voortse verenigingen met de opvoe»
ring van ,Het witte schaap van de fa=
milie', een bijspel in drie bedrijven
van L. du Gard Peach en lan Hay.
Dit toneelstuk mag misschien niet
bogen op een al te diepe inhoud, het
is in zijn soort een op en top Engels
geval, waarin de droge Britse humor
een verkwikkende rol speelt. Het uit*
gangspunt van dit stuk is een uiter»
lijk keurige familie, waarvan de va»
der de knapste inbreker van zijn tijd
is, de zoon een talentvolle valse mun=
ter, de dochter een begaafde piek»
pocketster en de moeder ook iets in
dit genre.
'De moeilijkheden ontstaan, door=
dat de zoon terwille van een meisje
— de dochter van een commissaris
van politie nog wel — eerlijk dreigt
te worden. De hevig geschokte fa=
milie die zoonlief zijn prachtige car»
rière ziet mislopen, herademt ten»
slotte definitief wanneer blijkt dat
de commissarisdochter niemand an»
ders is dan de pleegster van raadsels
achtige diefstallen, die als amateur is
begonnen, o.m. om haar vader te be»
wijzen ent niet alle misdadigers stom
zijn. Een uitzonderlijk gegeven dus,
op een min of meer uitzonderlijke
wijze behandeld, 'met allerlei toespe»
lingen op de toestanden in Engeland,
zoals b.v. het Hogerhuis, de verarm»
de adel enz.
Ironische steken onder water die
wel eens hun doel en uitwerking mis»
ten bij het publiek. Een stuk verder
met weinig actie en veel „praatwerk",
dat van de spelers veel eist om dit
gegeven boeiend op de planken te
zetten.
Het moet ons van het hart dat men
daarin niet altijd tenvolle slaagde.
Voor het spelen van dergelijke van

De uitlatingen en be:
schouwingen in de
Westerse pers die er:
op wijzen dat de ver:
vaardiging van de
Russische waterstof:
bom de Westerse en
met name de Amerikaanse defensie
op losse schroeven heeft gezet, ülu&:
ireren nog eens ten overvloede de
enorme pijnlijkheid der bewapenings:
wedloop.
Het bewijst tevens dat een politiek,
ongeacht aan welke zijde zij wordt be:
dreven, die voornamelijk gegrond is
op militaire en strategische dogma's
en subtiliteiten, momenteel om de
haverklap in levensgevaar verkeert.
En wel om de eenvoudige reden, dat
hei oorlogsmaterieel steeds vernieu:
wingen doormaakt, waardoor een der:
gelijke politiek onmiddellijk tol in het
merg is aangetast.

Niets is tragischer en sprekender
dan de wijze waarop de wereldpolitici
bezig zijn zich in het nauwste slopje
te werken.
Nog steeds is de mogelijkheid op
een viermogendheden:conferentie niet
uitgesloten. Zelfs is deze mogelijk:
held in deze dagen weer toegenomen,
Men beseft echter hoe ingrijpend de
koers op een dergelijke conferentie
moet worden gewijzigd, wil er aan
de hierboven omschreven schokken in
de wereldpolitiek een einde komen,
Op deze momenten doet zich ge:
voelen dat in Amerika een Eisen:
hower en niet en Stevenson is verko:
zen, welke laatste zich waarschijnlijk
minder om prestige:kwesties en meer
om een snelle ontspanning in de we:
reld had bekommerd en de weg tot
een ingrijpende politieke gedachte:
wisseling wellicht sneller zou hebben
gevonden.

gesprekken en dialogen aan elkaar
hangende stukken zijn in de eerste
plaats tempo en slagvaardigheid on»
misbare voorwaarden. En daaraan
werd — vooral tijdens het begin —
m.i. te weinig voldaan. Later kwam er
meer vaart,
Bertus Groot als vader»inbreker Ie»
verde een beheerst spel. 'Had de gri»
meur zijn leeftijd niet wat kunnen op»
hogen? Alice, zijn vrouw, werd een
toegewijde echtgenote en moeder en
bleef zo niet ver van de bedoeling
van de schrijvers af. 'Pat, de bekwa=
me dochter»dievegge was een leuke
rol van Jo Bisenberger»Kromhout.
Ad=rem en vlot, eigenschappen die
door verschillende spelers wel eens
te veel werden verwaarloosd.
Aan de rollen van Peter, de bijna
„mislukkende" noon~ en Commissaris
Preston, was niet /o verschrikkelijk
veel te „versieren". Jan Bos en Leen
TENNISCLUB „ZANDVOORT"
Paap kweten zich naar behoren van
hun taak, maar konden nauwelijks
Wellicht volgend seizoen op nieuwe banen
voorkomen dat deze creaties wat aan
de kleurloze kant bleven. Van de he=
In de op Dinsdag 27 Oct. gehouden werkzaamheden werd besloten het
Ier Jackson was voor Wirn van der
buitengewone algemene ledenverga» bestuur tot 7 man op te voeren. De
Moolen misschien' iets meer te ma»
dering van de Tennisclub Zandvoort samenstelling van het bestuur is dan
ken geweest dan een lawaaiige figuur.
werden, voor zover dit thans reeds thans als volgt:
Tets uitgekookters.
J. C. den Hartog, voorzitter; B. Ber»
De seniele, verstrooide dominee Afscheid van Dr F. de Boer mogelijk was, de plannen voor het
nieuwe seizoen uit de doeken gedaan. rier, penningmeester; A. de iHullu»
bood mogelijkheden aan Piet Herfst,
waarvan hij terecht dankbaar gebruik Dr F. de Boer, vrouwenarts te Haar= Het klonk alle aanwezigen als muziek Krijn, secretaresse; F. Penaat; E. J.
maakte. Ciska Lammers, de commis» lem, beëindigde Maandag 26 October in de oren, dat de club naar alle Poster; J. M. Smids; iH. 'Haan.
sarisdochter zou ik persoonlijk met haar 'le/.ingen»cyclus „Wat iedere waarschijnlijkheid zomer 1954 op een
wat mindei nadruk, maar met wat Vrouw moet weten", waarvoor bij de nieuw complex banen zal kunnen Geslaagd
meer overtuiging — daarin ligt een Zandvoortse vrouwelijke ingezetenen spelen en dat de vereniging deze ba»
Onze plaatsgcnoot, de heer C. F, J.
wezenlijk verschil — willen zien en bijzonder veel belangstelling bestond. nen in eigen beheer zal hebben.
Deze ontwikkeling brengt dan met Antonides legde 29 October aan de
Mevrouw van 'Fenema»Brantsma
horen acteren. Haar spel is sympa»
thiek maar mist nog wat elan. Bood sprak namens de Vrouwen Contact zich mede dat de mogelijkheid bc* Stedelijke Universiteit van Amster»
Janet, het dienstmeisje dat door de Commissie en de Commissie voor staat in 1954 een groter aantal leden dam zijn candidaatsexamen theologie
familie in het vak wordt opgeleid, 'Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting aan te nemen dan de afgelopen jaren met goed gevolg af.
niet meer kansen voor een kleuriger enige woorden van waardering en het geval was en bovendien dat aan
typering? Rie BossPlug heeft naar hartelijke dank en hoopte dat men in tennislustige badgasten een aanmer» Uitbreiding
de naaste toekomst nogmaals een be» kelijk betere accomodatie geboden „West Hill Zondagsschool"
mijn mening deze kansen niet alle
roep op Dr de Boer zou mogen doen. kan worden.
nut.
In verband met de uitbreiding der N.P.B.
Namens alle aanwezigen werd
In het algemeen vond ik deze voor»
stelling, ondanks zijn goede en spitse haar daarna een mooie vaas met don»
De Zondagsschool van de Nederland»
momenten, enigszins lijden onder een kerrode anjers aangeboden.
se Protestantenbond in de Brugstraat,
Tevens maakte mevrouw van Fene» Opbrengst bazar
te weinig genuanceerd spel en het
'
De Zandvoortse Schaakclub reeds vermelde tekort aan tempo. In ma bekend, dat de boeken die door
waar 'de „West»Hill"methode wordt
de blijspeissector was het stuk~echter Dr de Boer 'in'-haar^ lezingen werden De Basar.van de Néd.-Prpt Bond;-die gevolgd,'heeft een" belangrijke uitbrei»
speelde 'Bondswedstrijd
bepaald niet de slechtste keuze. Ge» aangehaald, zullen worden opgeno» aan het e'ind van de vorige en begin ding ondergaan.
Gisteravond had in „Ons Huis" een amuseerd heb ik me zeker wél.
Tot nu 'toe was het door de om*
men in de bibliotheek der Openbare van deze maand werd gehouden in de
belangrijke wedstrijd plaats van de
Leeszaal, Brugstraat 15 boven.
Brugstraat, heeft f 3872 opgebracht. standigheden noodzakelijk dat de
L.
schaakbond. De tientallen van Zand»
ruim honderd kinderen van 5»13 jaar
voort I en II speelden tegen Kijk Uit
in hoofdzaak een gezamenlijke dienst
III en IV uit FJmuiden. Er was tijd
volgden. Het is voor alle betrokke»
voor 36^zetten in anderhalf uur.
nen een grote voldoening dat aan de»
Voorzitter de Jong liet aan deze
ze minder gewenste toestand een
belangrijke wedstrijd enige hartelijke
einde is gekomen.
woorden van welkom aan het adres
De allerkleinsten van vijf en zes
van de IJmuidenaren voorafgeaan. Hij
jaar vormen nu een aparte afdeling,
herinnerde aan de wedstrijd in het
die onder leiding staat van mevrouw
vorige seizoen toen 'Zandvoort I ge»
Keur=Koopmans, terwijl bij de ove»
lijk had gespeeld tegen IJmuiden V.
rigen mevrouw Sterrenburg de lei»
„Dus", zo zei hij,' „onze papieren De bezetting van de Nederlanden voort, een nieuw college, schreef dan de Fransen te verwekken en dan ding heeft. Deze regeling is veel pret»
staan niet zo best. Toch hopen wij door de Fransen in Januari 1795 ook op 27 October 1798 over deze naar Antwerpen door te stoten, vondtiger, daar de kleineren nu de stof
van harte te zullen winnen, maar leidde, zoals wij in ons artikel van ramp: „het ongeluk dat daardoor voor de oproep van de uitgeweken Stad» kunnen krijgen, die voor hun leeftijd
mocht dit niet het geval zijn, wees 9 October gezien hebben, tot een het geheele dorp tot verarming is te houder Prins Willem V, die zich bij geschikt is.
er dan van overtuigd dat we jullie zeer groot voordeel: voorgoed was verwagten, ja reeds aanwezig is, daar deze troepen bevond, niet de minste
iHet ligt in de bedoeling der leid»
de overwinning .van ganser harte het thans gedaan met het corrupte een aantal van vijftien personen ge» weerklank; de onderneming mislukte sters binnenkort aan belangstellende
gunnen"
en ongeschikte bestuur der regen» heel zonder bestaan zijn geraakt volkomen. We lezen in deze tijd van ouders gelegenheid te geven eens edn
En na deze sportieve woorden nam itenklasse. 'De Stadhouder, die zich door het Brits geweld en roofzugt". kanonniers te 'Zandvoort en van de kijkje te nemen tijdens de kinder»
de wedstrijd een aanvang.
niet van hen had weten los te maken De drie reders met de schade, hun kapitein»commandant aldaar, er moe» diensten.
De uitslagen luiden als volgt:
en dus door de tegenstanders der vissers echter met de armoede.
ten dus nogal wat troepen gelegen
Z.S.C. MCijk Uit 3 voorlopig 4=3; corruptie met hem werd vereenzel» De reder van de beschadigde schuit, hebben, ongetwijfeld met het oog op Voor Zandvoort
3 partijen werden afgebroken, waar» vigd, moest in Engeland een veilig Jan Koning, wilde deze wel laten een te verwachten Engelse invasie.
belangrijke aanbestedingen
van de uitslag moeilijk is te voor» heenkomen zoeken, de Patriotten herstellen op voorwaarde dat de
spellen en door arbitrage zal worden stichtten een geheel nieuwe staat, de stuurman en de bootsgezellen hem
Verarming
Op kort termijn is de aanbesteding
beslist.
„Bataafsche Republiek".
alle kosten zouden vergoeden en dan-.
en groei der misdadigheid
Z.S.C. I»Kijk Uit 4, 2»8.
Deze nieuwe staat werd met Fran» nog wel in termijnen van telkens de Ondertussen nam door de afsnijding van de nieuwe openbare school aan
De wedstrijdleider van de Zandvoort» se steun gesticht, dat is volkomen helft van hun loon. Deze abnormaal van de handel overzee en van de vis» de Const. Huygensstraat te verwach»
se Schaakclub, de heer J. Kroon jr„ waar, maar even waar is het, dat de klinkende eis baseerde de reder op vangst de verarming der Hollandse
deelde ons nog mede, dat sommige Stadhouder en zijn voor regeren on» de toenmalige Visserswet die bepaal» bevolking hand over hand toe, en ten. Maandagmorgen zal nu eindelijk
Zandvoortse ingezetenen schromen geschikte aanhangers zich in 1787 de dat vissers verplicht waren, aan daarmede de misdadigheid.
de aanbesteding van het nieuwe
om lid te worden, omdat men van slechts met Pruisische hulp hadden
Op 27 October 1800 vaardigde de Zuiderbad — ontwerp Prof. Zwiers
mening is, dat er zeer sterk wordt kunnen handhaven. Toen het gezag
Hoge Landsregering een besluit uit, — plaatsvinden, terwijl de aanbeste»
gespeeld. Dit is echter geenszins het van de nieuwe Republiek zich stevig
dat op 5 November ter kennis werd
De
verarming
geval, deze schaakclub heeft spelers had gevestigd werd zij in Mei 1795
gebracht
van Zandvoortse Gemeen» ding voo- het bouwrijp maken van de
van Zandvoort
in de meest uiteenlopende sterkten, door de 'Fransen als „onafhankelijk"
teraad, betreffende de „voorkoming terreinen achter de Brederodestraat
zodat iedere speler, ook de zwakkere, erkend, maar tegelijk verplicht tot 't
in de Franse tijd
van de zedèrt eenigen tijd vermenïg:
van harte welkom is.
aangaan van een militair verdrag. Dit
vuldigde dieverijen aan buitenplaat» en Dr C. A. Gerkestraat eveneens
Momenteel heeft men 27 leden, betekende, dat ons land automatisch
sen, tuinen en optrekken, geleegen aan de orde komt.
maar men 'hoopt binnenkort over 3 werd meegesleept in de oorlog die hun ret}ers de verloren geraakte goe» in 'den omtrek der stad 'Haarlem."
Voor het uitvoeren van de diverse
tientallen te kunnen beschikken.
de Fransen reeds sinds 1793 tegen de deren te betalen.
Een premie van 200 gulden werd ge*
Engelsen voerden De Engelsen :ia= Reeds de voigende dag oordeelden steld op het aanbrengen van de da» projecten schijnt van de zijde der
Lezing over oud-Zandvoort men honderden Nederlandse koop» echter Schout%n Schepenen van cler(s).
aannemers levendige belangstelling te
vaardyschepen m beslag, onze Kolo» Zandvoort ,dat er hier geen sprake
'De toenmalige hoogte van dit be» bestaan.
Mej. E. Bakels zal 26 Nov. voor de men gingen verloren, de zeehandel kon zi.-n van verjies maar van ge!! drasj bewijst wel, dat de omstreken
Vrouwenmiddag van de Ned. Prot. werd verlamd en daarmede tegelijk weld ^an buiten af_ zodat in deze van Zandvoort en Haarlem letterlijk
Bond spreken over „Oud Zandvoort" ^e van de zeehandel afhankelijke be» kwestie het Zeerecht zou moeten be» geteisterd werden door diefstallen.
E.v. Raadsvergadering
met vertoning van lantaarnplaatjes. drijtstakken. De Engelsen beheersten siisscn_ Hangende de beslissing zou
'Hoe langer de strijd tegen Enge» De Zandvoortse gemeenteraad komt
De middag is voor ieder toegankelijk. de zee volkomen, onze verwaarloos» Jan Koninai in het be]ang der werke* land duurde, hoe erger de econo»
de vloten konden niet tegen hen op. loos (dus in die ti-d brodeloos) ge» mische toestand werd, zodat op 6 op Dinsdag n November a.s. weer in
De visserij, met alleen de voornaam» raakte vissers> z\m sc h u it zo spoedig November 1810 Zandvoorts Schout openbare vergadering bijeen.
WATERGETIJDEN
maar veelal zelfs de enige bron mogeiijk moeten laten herstellen. De de strenge opdracht kreeg van de
HW LW HW LW
Strand ste
van inkomsten voor de kustbevol» sneineidi waarmede dit werd beslist, Baljuw van Kennemerland, om zo Verbeteringen
Nov.". berijdbaar king,
werd een uitermate riskant be» is even syrnpa thiek als het besluit waakzaam mogelijk te zijn „daar er in de Haltestraat
1 "12.02 19.
.
.- 16.00=22.30 dri J t om een schadefonds in te stellen, dat Ithans zeer veel werkvolk leedig
2 - 0.29 7.30 12.58 20.— '4.30=11.00
Een ramn voor 7anrivoort eventuele toekomstige
gevallen van loopt en men eenige gegronden vrees In de Haltestraat is men deze week
B
3 " 1.22 8.30 13.47 20.30 5.30=11.30
ten ramp voor Zandvoort
.
schuiten zo ^ k „ nnen op, voor de veijligheid zouden kunnen
begonnen met het verbeteren van de
4 2.07 9.- 14.23 21.30 6.00=12.30 Na deze algemene beschouwing van vangen: Alle Zandvoortse zeelieden hebben".
"
trottoirs en het plaatsen van trottoir»
5 2.37 9.30 14.53 22.- 6.30=13.00 de toestandj,venden wij de blik weer zouden 5% van hun loon, alle vis»
Zandvoort bevond zich dus in een banden. Enkele zieke bomen zullen
"
' kopers op het strand 2V->% van de ellendige
. . . . positie:
... van de- „Bataafse
Bataafsche worden verwijderd.
ó 3.10 10.— 15.21 22.30 7.00=13.30 terug naar Zandvoort,
dat zwaar ge»
7 3.40 10.30 15.54 23.- 7.30=14.00 •bukt ging onder de gevolgen van de koopsom in dit fonds móeten stor» Vrijheid" had men daar in 1795^1
niets
Tevens zal het wegdek, dat met de
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. zee»oorlog.
ten. Een moderne organisatie van de willen weten, de „Vrijheidsboom" was uitgebreide rioleringswerkzaamheden
In October 1798, maakten Engelse gemeenschapsgedachte.
er geschonden (zie ons vorig stuk» enige maanden geleden geheel open»
2 Zandvoortse vis»
je), de Franse soldaten werden er gebroken is geweest, worden verbe»
B U R G E R L I J K E S T A N D oorlogsschepen
sersschuiten buit, een derde kon',
Een mislukte invasie door de bevolking slechts mot tegen» terd. iHet tijdstip voor deze werk»
23—29 October 1953.
hoewel zwaar beschadigd, Zandvoort
___ geduld,
„
_. andere kant zaamheden is goed gekozen omdat de
zin
maar van de
Ondertrouwd: P. C. Kerkman en A. nog bereiken. Zeewaardig was het Dat door deze en dergelijke rampen bracïiten de Engelsen aan de vissers» onderliggende grond nu is ingereden
Zegel.
niet meer. Dat betekende dus .een de Engelsen in (Holland niet populair vloot grote schade toe en veroor» en deze hoofdstraat voor de aanvang
Getrouwd: J. 'fermes en J. A. Dors= verlies van drie vissersschuiten op waren spreekt vanzelf. Toen dan ook zaakten daardoor armoede en ge= van het volgend seizoen weer geheel
man.
een. totaal van slechts 15 (zie ons ar* in 1799 een 'Engels=Russisch invasie» brek.
in orde zal zijn. De werkzaamheden
Overleden: A. J. Markhof, oud 20 j., tikel van 11 Sept. 1953). De Munici» leger bij Den Helder landde met de
Th. .G. A. BOS
zullen ongeveer 3 weken a l maand
(overleden t'e Haarlem):
paliteit (Gemeenteraad) van Zand* bedoeling een Oranjesopstand tegen
Amsterdam.
in beslag nemen.
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Mensen en zaken

Zowel bij de jeugd als bij de oudere
leden wordt met grote voortvarend*
MENSEN EN HONDEN.
heid aan de voorbereiding van onze
jubileumuitvoeringen gewerkt. Van*
Van 'de week kwam Momus een los*
zelfsprekend blijven 'hier en daar
tegen
moeilijkheden niet uit, maar met al»
lopende 'hond tegen, 't Was een
Ier medewerking zullen die zeker
vreemde situatie, want honden mo=
overwonnen worden.
gen niet meer loslopen, 't Zal zelfs
Thans 'heerst er activiteit over de
bij
VOETBALVERENIGING
zo ver komen, dat dieren, die in heer*
gehele linie!
prijzen
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Het instellen van -het tweede uur
lijke vrijheid door het dorp rond='
op Donderdag van 3.30*4.30 uur voor
A .s. Zondag:
scharrelen, „geverbaliseerd" worden.
Mooie SWEATERS in
Gebloemde flanellen
OC 95
Zandvoortmeeuwen 2«H.B.C. 2. de oudere dames, de z.g. „Blijf*fit",
Hun baas althans. ,
blijkt in een behoefte te voorzien.
alle kleuren en maten.
A 45
DAMES 'PEIGNOIRS
Voor a.s1.' Zondag l Nov. is door de Het vereiste aantal is nog wel niet
De hond was er een van het onbe»
95
Leeftijd
4
jaar
K.N.V.'B. een inhaalprogramma vast* bereikt, maar uit de aanmeldingen
stemde type, merk street*terrier, een
en hoger
Zijden tricot pastelkl.
gesteld. Aangezien Zandvoortm. l menen -wij te kunnen opmaken, dat
van de vierduizend, een kerel van
geen achterstand op het programma ook dit vroege uur gehandhaafd kan
middelbare grootte
één hangend»
1
Meisjes
-wollen
heeft, heeft het een vrije dag.
één staand, oor en een grappig krul*
blijven.
TWIN
SETS
.
Effen
zuiver
wollen
De volle belangstelling gaat 'Zondag
staart.
•Op 7 November a.s. wordt in 'het
in alle moderne tinten. •
SHAWLS
.
040
uit naar Zandvoortmeeuwen 2 dat Ned. Herv. Ver. gebouw te IJmuiden*
Momus sprak het dier aan:
Truitjes
t.m.
9,25
11
45
in
mooie
pastelkleuren..
•••
's middags thuis speelt tegen H.B.C. 2. Oost, onder auspiciën van de Kenne*
',;Hé . weet je dat je in overtre*
bijpassend
vestje
•••
In tegenstelling tot vorige jaren, toen nier Turnkring, een film over de
ding bent?!"
het 2e elftal steeds in'de running was „Gymnastrada" vertoond.
„Vertel mij wat! Ik- lees ook kran»
95
voor de bovenste plaats, -zijn de pres* A f d. volleybalt.
Zuiver, wollen'
Leuke geruite wollen
ten. En wat wou je nou?"
D AM-ES VESTJ.ES - . 1O 25
taties van dit team dit seizoen niet Woensdagavond j.l. hadden de dames
SHAWLS
- „Ik niks, maar de politie wil wat.
in moderne tinten
erg best. Alle vier tot nu toe ge* vrij. Op de oefenavonden (Maandag*
Zeer aparte pompadour O 75
.Je baas krijgt een hoop last, als je'na
en hoger
speelde wedstrijden - gingen verloren. avond 8.30*9.30 voor dames en 9.30*
SHAWLS wol i .- ..... . -J'
31 October nog los loo_pt. Je weet
Het wordt dus zaak dat zo langza* 10.30 uur voor heren) wordt hard ge*
toch dat jullie iedereen bijten, winkel*
merhand wat punten worden verza* traind om het samenspel in' de ploeg
puien- bevuilen, zodat sommige win*
NYLÓN
KOUSEN'
3,75
2.75
meld. Hiertoe zal het elftal a.s. Zon» te verbeteren. Ook de nieuwelingen
keliers een gulden per .week uitgeven
Zeer mooie
__
dag een heftige poging doen. Het elf* werden niet vergeten. .
om de stank te verdrijven...-."
\.
Zuiver
wollen
GLASNYLONS
3.95
tal speelt over het geheel genomen
„Ja, ze hebben last van ons,.ik weet
Voor Woensdagavond 4 Nov. is
HERENVESTEN
'
IQ
95
KRISTAL NYLON . ;'
heel aardig, maar de stootkracht in voor de dames om 9.10 uur in het
er alles van. Maar nou es wat anders:
met ritssluiting, /. 32,95 • &•
„Libelle"
4.65
de voorhoede is onvoldoende. Kan Krelagehuis vastgesteld:
Leggen ze mensen vast' als ze last
men hier verbetering
in brengen, dan
veroorzaken? O ja, natuurlijk, als -/.s
O.S.S.»P.S.y.H.
:
KRISTAL
m/fant.
hiel..
5.45
kan deze ploeg het verloren terrein Dit kan een overwinning voor ,de
't heel bont maken, draaien ze de nor
nog wel inhalen. H.B.C. 2 staat' mo* dames worden;
in. (In soortgelijke gevallen krijgen
Prima gestreepte
C 90
. ANTI RiHEUMATIEK •
menteel in de kopgroep met 7 punten
wij de doodstraf). Er zijn" mensen, die
FLANELLEN LAKENS 0. ,
' LAK'ENS in wit en-' •
uit 5 wedstrijden, zodat het geen ge= R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
heel wat erger dingen doen dan bij»
.. gekleurd; l pers. 9,50, in 95
TIS
makkelijke tegenpartij zal blijken te Uitslag Zondag 25 October:
ten en puien bevuilen. En, dan wordt
10,25; 2 pers
12,50 IUi
zware kwaliteit
'"
zijn. Aangezien de wil om te winnen
er maar stomweg gesproken van
Heemstede»T.Z.fi.
5»3.
bij de Zandvoortmeeuwen*reserves Programma Zondag l November:
„hondenplaag". Plaag, mijnheertje!"
aanwezig is; geven we het elftal dit* "Hillegom 3»T.'Z.'B. (O.H.CUbeker)
•' „Nou, weet jij er een ander woord
Keurige gemengd
80%
maal een goede kans.
voor? Eens liepen drie vechtende
12 uur
WOLLEN
DEKENS
:
01
25
WOLLEN
DEKENS
IQ
75
Het' Ie Zaterdagmiddagelftal dat
honden een wielrijder van de sokken
V.V.D. 3»T..Z.B. 2
12 uur
in
pasteltinten
_
.
.
y
l
§
150
x
200
"öi
vorige week tegen 't sterke Telefonia
en eeri andere keer werd een piep*
T.Z.B. 3=D.I.O'. 5
2 uur
zijn eerste :;. overwinning behaalde,
jong boompje zo lang gebruikt, dat
T.Z.B. jun. asB.S.M. a
12 uur
speelt a.s.. Zaterdagmiddag thuis te» Zaterdagmiddag:
het doodging".
20,25, 21,25, 21,75
.GBWATTEERDE DEKENS . . ; . . . '
.gen. U.P.T.T.S. uit Utrecht. O;i. kan
„Je praat er maar lekker over heen,
T.Z.B. adsp. a»Ve!sen b
4 uur
DEKENS,
kwt.
Zaalberg39,75
PRIMA
ZUIVER
WOLLEN
tégen dit elftal een gunstig resultaat
maar geef me es antwoord? Als de
T.Z.B. adsp. b*v. Nispen b 3 uur
verkregen worden indien er flink
.politie ieder mens, die lastig is, zou
wordt aangepakt en als de achter»
dwingen in z'n. bed te blijven, dan
\ MOLTON -DEKENS
3,35, 3,10 en hoger |
hoede zich niet laat verleiden zijn
zou er geen -kip — ik bedoel natuur*
verdedigende taak te verwaarlozen. Ds BUYS sprak over
lijk mens — meer op straat, te zien
zijn. En omdat wij eigenlijk onmen*
• Programma voor a.s. Zaterdag:
„Twijfel
als
vorm
van
selijk honds zijn, worden wij achter»
'Zandvoortm. 1*U.P.T.T.S.
3.30 u.
na .gezeten eri gedwongen een bestaan
innerlijke groei"
'Zandvoortm. 2*S.S.H.
3 u.
te leiden, waar de honden geen brood
:-. . 'Hillegom a»Zandv.m. adsp. b 4 u.
van lusten".
"" R.C.M. 7*Zandvoortm. 5
12 u. De eerste vrouwenmiddag van de Ne*
HAARLEM
Z A N DV O OR T
HEEMSTEDE
„'Word nou niet onredelijk — geef
H.F.C. isZandv.m. adsp. d
3 u. derlandse Protestantenbond van dit
Telefoon
2666"
toe, dat jullie akelig vervelend kun»
seizoen
vond
Donderdagmiddag
29
• P-t&gramma voor a.s. Zondag:
nen. zijn. Dat van die puien .laat ik
f
plaats in de Brugstraat. Mej.
yi3«0andvoortrn. 2<<H:B.C. 2.
2.30 u. October
dan maar zo, omdat de winkeliers er
Ds
W.
iH.
Buys
behandelde
'het
on*
Zandvoortm.- 3*Kennemers 4 9.45 u. derwerp: „Twijfel als vorm van in»
toch al een piek per week voor uit*
Zandvoortm. 4»H.F.C. 5
9.45'u. nerlijke groei".
getrokken hebben, maar ^hoe zit 't
Eerste
nederlaag
N
D,A
G
S
D
I
E
NS
T
' . : •-"•R.C.H. 7»'Zahdvoortm. 5
9.45 u.
met dat bijten en dat auto's en moto*
Dit
.uiteraard
zeer
subtiele
onder*
Het
politie*voetbalelftal
bond
j.l.
• -~'Zandvoortm. 6*Hillegom 6
12 u. werp, brengt in. zijn titel ogenschijn*
Alleen voor spoedgevallen van Za* ren najagen?"
Dinsdagmiddag de strijd tegen .Bloe*
-Spaarndam 3*Zandvoort'm. 7 12 u. lijk
terdag 2 uur tot Maandagmorgen
„Ach schei uit, die lui jakkeren
al
veel
tegenstrijdigs
mee.
mendaal
aan
en
kreeg
zijn
eerste
ne*
•R.C.H. b=Zandv.m. jun. a
12 u. ' '*-Immers''het woör'd- twijfel' heeft in
S uur.
'
ook zo, -dat je er als hond wel achter»
derlaag
te
incasseren.
'Met
de
rust
Zandv.m. jun. b=Schoten b 12u. gelovige kringen'een slechte klank en
heen moet. Óp die manier hebben wij
'Bloemendaal een' 1*0 voorsprong; DOKTOREN:
Dr C. F. M. „Robbers, Konihginne» er al heel wat „afgeremd". De po»
bij 'een .oppervlakkige 'beschouwing had
het einde kwam met een 2*1 overwin»
litie (moest er ons dankbaar voor
weg 34, telefoon 2813
. "'"'
zou' men allicht kunnen menen, dat ning.
- •'
zijn".
.
^
iemand
die
twijfelt
verre
is
van
in*
Wintertijd
WIJKZUSTER:
„iHm
En dat bijten?"
nerlijke groei. . - - ' ,
KORFBALNÏEUWS ^
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer*
„Tja; dat is een prpÉleem. Als een
'Echter, de-normale mens wordt zijn A.s. Zatèrdag.,;'spe,ëlt .Z;K.C.,.adsp. op
fvan'pns. ëen,imens-bijt,,.staa,Oieel. de
leven lang, door twijfel 'begeleid, het terrein aan de; Ooïterrdè.'Bruyn»
buigerij op z'n kop. Maar je moet
maar deze .twijfel wordt door velen straat te Haarlem - e'erï-< wedstrijd te»
Jaeger Wol, 50 gr
ƒ 0,85
niet vergeten dat wij alleen maar
verstopt
achter
e'eh'
masker'
van
rust
gen
'Nieuw
Flora
b
adsp..
Aanvang
,•:
. - bij'. 5 bol ƒ 0,75
kunnen bijten als we es een keer een
of zelfverzekerdheid. " • •.
3.15 uur.
'
' '-•-.-•'
Prima Jaeger Wol, 100 gr. ƒ 1,58
p ... bui hebben. En dan is 't ook af*
Heel
dikwijls
ziet
men
bij
een
in*
Het
tweede
twaalftal
treedt
Zon=
."Neveda .Wol
•
gelopen. Dan zeuren we er niet meer
grijpende'
gebeurtenis
deze
schijnbaar
dagmorgen
om
10
uur
in
het
veld
te»
100 gr. ƒ 1;98, ƒ 2,75
over. 'Wij treiteren iemand niet, wij
zo
rustige
mens
véranderen
in
gen
Animo
Ready
3
op
het
terrein
Sportwol, 100 gr. ƒ 1,85, 'f 2,38
roddelen en lasteren niet, wij halen
:
iemand
die
volkomen
vertwijfeld
aan
de
'Kleverlaan
te
Haarlem.
Zeestraat 26 --Telefoon 2196
Grote sortering Wollen Dames:
geen mens het bloed onder z'n nagels
raakt.
„In
de
twijfel
kunnen
we
de
vesten en Pullovers.
vandaan, wij zijn niet bedreven in vraag naar 'God niet ontgaan, de oor*
DAGSCHOTEL ƒ 1,75
het puur*menselijke diplomatiek ge*
PREDIKBEURTEN
zaak van de twijfel is. 'God die ons
huic'hel. Wij.vinden een mens sympa»
ontmoet", aldus Ds Buys. •
A7ed. Hervormde Kerk, Kerkplein
MENU VAN DE DAG ƒ 2,75
thiek of een loeder. In het laatste ge»
..Haltestraat 12 - Telef. 2099
Naar aanleiding hiervan haalde Ds Zondag l November
val zeggen de mensen dat zo iemand
Buys de woorden aan die Luther eens
10 uur: Ds C. de Ru.
een' hond is. Daar heb ik 'bezwaar
Zondags: Rijsttafel
sprak: „Ik ga mijn weg in getrooste
tegen".
7 uur: Ds D. Broers, pred. te Am»
vertwijfeling".
•
' .
Gelieve tijdig te reserveren„Wat denken jullie te doen'na 31.
K.J.C. „ZANDVOOBT"
sterdam*W. Jeugddienst.
Ds Buys toonde doof enige voor*
October?"
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort beelden uit de Bijbel en uit het' da* Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
„We zouden een bond willen pp*
zijn 7e ronde voor het clubkampioen» gelijks leven aan, dat juist de twijfe* Zondag I 'November
richten en ik heb er over gedacht om
schap. Er was weer een verandering lende mens, die zich dus de vragen
10.30 uur: Prof. Dr T. Jansma van
mijnheer Huysman van de politie te
in de stand. • J. Kol jr. plaatst zich stelt: wie ben ik, \vat ben ik, wat
Leiden.
vragen of hij erelid wil worden".
steeds steviger aan' de kop.
heeft dit alles voor zin, et'c. door zich
„Ja, die heeft je nodig"— in de
De stand is momenteel: 1. J. Kol te verdiepen in deze levensproblemen Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Monopole
jr,', 2. J. Zwemmer, 3. C. Bluijs ('bui= innerlijk tot groei zal komen.
Vrijdag 30 Oef.: Toneelvoorstelling soep!"
Zondagen
7
uur,
8.30
uur
eri
10
uur
„Nee. zonder gekheid. Hij wordt
téri mededinging), 4. P. Schijff.
De opkomst was -zeer bevredigend,
door „Op iHoop van Zegen".
Hoogmis.
wel erelid van de motorclub.... nou,
Hedenavond wordt gespeeld tegen ruim 25 d'ames -woonden deze eerste
's
Avonds
7
uur
Lof.
Zaterdag
31
Oct.
8
uur:
film
„Het
zijn dat zulke lievelingen?"
Ruitenvrouw te iHaarlem.
vrouwenmiddag bij.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
zwarte kasteel".
„'t Is te proberen
"
'•' 's Avonds 7.30 uur Lof.
Zondagmiddag-1 Nov. 2.30 uur: film „Aan de ketting wil ik f niet, ik
„A en C op- de meisjeskostschool". vecht me nog liever dood!"
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
„Misschien kunnen jullie emigreren
hoek Emmaweg
,
. Zondag l 'Nov. 8 .uur: film' „Het
naar een plaats, waar ze loslopende
Zondag l November
zwarte kasteel".
honden wél pruimen.... -de-Sahara
10 uur: Ds A. de Ruiter. Viering Maandag 2 Nov. 8 uur: idem.
•H.A.
. ,
'. , Dinsdag 3 Nov. 8 .uur: film „Willie bijvoorbeeld".
Elegante vlot'te modellen, de grote Amerikaanse, mode
. .„Toe rnaa'r! Jij maakt" ze helemaal
5 uur: Ds A. de' Ruiter. H.A. en 'eri Joe in Tokio". •
smerig. Ik hoor de gemeente*ontvan*
WINTER „COTTON" JAPONNEN
ƒ 19,75
dankzegging.
ger al, als .. er vierduizend .-tientjes
: Stadsschouwburg
100% wollen JERSEY JAPONNEN, extra voordelig
ƒ 49,75
minder belasting in de bus komt!" .
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Haarlem
Momus gelooft .stellig dat het olijke
,;TWEKA" DEUX PIèCES in diverse kleuren
ƒ 59,Dinsdag 3 November
Zaterdag 31 Oct. 8 uur: De Haagsche
een zweem van leedvermaak in
In DAMES ROEKEN een pracht collectie in verscheidene modellen.
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis". - Comedie met „Luistert u niet da» dier
z'n pientere ogen had. •Neem 't hem
Spr.; M. C. Draijer', Haarlem.
„TWBKA" HEREN: VESTEN in diverse combinaties, prachtige
mes!"
kwalijk!
•;• kwaliteit, ook' in extra grote maten
:
ƒ 19,75
Zondag l Nov. .8 uur: De Haagsche
MOMUS.
Zondag
l
Nov.
9.45
uur:
Radiotoe»
Comedie met
„M'n kleine Sheba,
„TWEKA" JONGENS PULLOVERS
vanaf ƒ 9,75
v
spraak
(op
298
meter)
door
Dr
J.-P.
kom terüg .
„DELANA" dubbel ribst'eek KINDERONDER'GOED, ijzer»
van Praag van het Humanistisch Ver» Dinsdag 3 Nov. .8 uur; De Toneelver.
sterk
.'.
vanaf ƒ 0,80
bond. Onderwerp: „'En houvast voor
met ,;Circus 'Knie".
Ook in wol, vanaf maat 2
.-....'
ƒ 2,20
het dagelijks leven".

STUK voor STOK
kwaliteitsartikelen

Sport

KORT

21,

J. Th. KORT

WOLTIJD!

Restaurant
„LA MER"

„De Wolbaai"

WEEK-AGENDA

Ook voor U is er een Japon bij!

Grote collectie in Dames-, Heren- en KinderHANDSCHOENEN en WANTEN

DG avontuurlijko reis

„SIWAN" DAMES* en HERENZAKDOEK'EN ontvangen in de
nieuwste dessins. Zeldzaam ' mooie kleurencombinaties, 50 et p.st.
Verder ZAKDOEKJES
'.vanaf 16 et
„RHEUMANEL'LA" LAKENS en andere FLANELLEN LAKENS.
JOPPERS, LODEN KINDERMANTELS, HEREN 'OVERHEMDEN,
DASSEN, ANKLETS. - PYAMA'S.
Dames ; GEMINDERDE
. - prima model
2 paar

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie-(alleen v. noodgevallen)
Gem, Secretarie
Gem. Geneesheer, Juliaraaweg la
Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

Stoomwassery „Hollandla",
fönstrtjkerfl, J. H. G. Weenlnk,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukker}], Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rlnko"
Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraa.t 47.
2887

TEXTIEL* EN CONFECTIE-MAGAZIJN

„De Waag"
EENS KLANT...
BLIJFT KLANT

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262

>NYLON KOUSEN. Zeer fijn en
ƒ 3,25
ƒ 6,—

^Gewaarborgde kwaliteiten.
„Steeds de nieuwste snufjes.
'-. HALTESTRA AT 40 * TELEF. 2087

Belangrijke

113. De bruiloft werd luisterrijk in het feeënlarid
gevierd. En nog vele jaren bleven Manuel Mol .en
Raratsus de vertrouwden van de 'kabouterkoning.
Maar izo'n verre reis maken ,ze nooit meer.

' - --EINDE:" •• • ' '• • " • • '

2465 én.2886. -Lichtstqringen. Bel óp
' Frits Paap, Mau'ritsstraat 3.

ïnterkerk. Herm. Zaiss Comité
•
Waalse Kerk i Haarlem (bij Concertgebouw)
Bijeenkomst Maandag 2 Nov. 8 uur

'Echtp. •/,. k., in bez; v. vestig.verg.
VRAAGT TE.HUUR teg. 1! Dcc. v. l' jr. of langer

(/angdienst 7.30 uur)
Laat U niet weerhouden om te komen luisteren naar'de
organist/evangelist COR KEE: „WAT GELOOF IN

ONS LEVEN VERMAG".

,

.

Neemt U- eens een uurtje van Uw tijd en komt luistes
ren naar het evangelie van Jezus Christus, .zonder voor*
behoud! Uw leven kan geheel veranderen:.

Stofzuigers

Tolweg 2. Tel. 2160
Verandering van
spreekuren

Huur tot ƒ 3000,- p. jr.
Br. ond. no. B 6127 Boekh. Hijman c.s., Postbus
21, Arnhem.

Dagelijks
... y
van 8-9.30
uur
.1
Dinsdag en Vrijdag
van 5-6 uur

ENGELSE TAFELKLOKKEN
met slagwerk vanaf f 129.50

THEATER „M O N O P OLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper <= Telefoon 2550

BADSTOELENVERF
nu f 1,70 per kg

VERVO

, Verf,' Glas', Behang.cn Schoonmaakartikelen ,

Ook Zaterdag de gehele dag geopend.

Baleinloos elastiek corset vanaf

28.75

Voor ochtend - middag of avond.
Wala Onderjurken met 4 verschillende
ciips, in wit, zwart en zalm vanaf 7.95
, .i
• ,
De verkoop staat geheel onder leiding

van MevroüSEEéters-Smit, ontwerpster
der Wala-nrédellen.

JONGE WERKSTER gevr.
Dinsdags? en Vrijdagsmor*
gens. Mevrouw Englander,
Haarlemmerstraat 1.

DINSDAG 3 en WOENSDAG 4 'NOVEMBER,
8 uur
Torn Ewell, Harvey Lembeck, Mari Blanchard,
Richard Long, Palmar Lee in:

Gevr. DAGMEISJE van 8
tot 6 u. in gezin met kleine
kinderen. 'Lavcrman, San*
drinastraat 2.

Willie en Joe in Tokio

FLINKE. BIJVERDIENSTE
AANGEBODEN."
Inl. Postbus 60. Dordrecht.

(Back at the Front).
Nieuwe, lachwekkende avonturen van twee in*
fanteristen in nood! Zij 'hadden net alleen druk
om zich te drukken!
Alle leeftijden.
•fc Zie aanvullende advertentie 'hiernaast:
'DONDERDAG 5 NOVEMBER, 8 uur
Onder auspiciën van Culturele' Kring „'t -Helm"
wordt -U. een .uitzonderlijk filmprogramma gebo*
.don: Werner Peters, Erich Nadler, Gertrud'Berg*
man, Emmy Burg e.v.a. in:

DE ONDERDAAN
;
(Der Untertan)
Naar de beroemde roman van 'Heinrich Mann.
Toegang 18 jaar.

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Geldig i/'m 4 November

TeL 10605

HUISHOUDZEEP
voor

S

stukken. •

49

. «c»***

Natwas
Droogwas
Mangelwas

gram

GRIESMEEL
heerlijk met bessensap

T.o. Cinema Palace..

. . 500 gram

BESSENSAP
. . . . ..' .

. -'

kinderen zijn er dol op .

.

f 0,53 kg

BEHANDELING FIJNE WAS

per beker

Dekens stomen
per stuk f l,—

ONTBUTWORST
.

.

'

.

.

150 gram "

DROPTOFFEE's
bijzonder lekker - 100 gram. .

.

.

.

BORSTPLAAT
250 gram

19
van Zandvoort
49 Het DeWonder
goedkoopste zaak

HAVERSTROPITTEN
echt ouderwetse .

.

.

f 0,38 kg
f 0,43 kg
geheel gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED

APPELSTROOP
.

1 0,

Kastklaar

zuiver rood - per fles .

uit blik

Stationsplein- - TeléP'2550
ZONDAGMIDDAÓ' "v'
l NOV. 2.30 uur "
Bud Abbott en Lou 'Cósteh
lo in:

A en G op de
Meisjes Kostschool
Alle leeftijden.

..\£

De op de raamb'iljetten
vermelde film voor;;Z/>ndag=
middag, n.l. „Willie en
Joe in Tokio" vervalt hier:
mede'.

DUITSE PIANOJ:

i

HOE wilt U gewassen hebben?

ABRIKOZEN
gezond en lekker. .

Grote Houtstraat 110, Haarlem

Theater rui:.
„Monopole"

te koop, merk Lippinann.
Prijs ƒ 1200,-. Br. onder no.
,8501 .bureau Zand'v. Cit.
Te koop: ENGELSE : KIN=
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CKEDIEXEN voor noodzakelijKe aankopen, die TJ niet Inééns DERWAGEN, ƒ 35,-^.
Gonst. .Huygehsstraat 9.
kunt betalen;
FINANCIERING van TJw lakopen bij deelnemers (winkeliers) Aangeb. 3*PITS GASTOE=
aan. het Kennemer Financlerlngs-Iastltuut;
STEL, 'op tafel in werking
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
te zien. Kostverlorènstv; 102,
ADVIES om te voorkomen; dat U te zware lasten te dragen zijdeur 2 x bellen.
krijgt en HULP als TJ in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
WONINGRUIL
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: Aangeb.: mod. 2e et.,.;'5 k.=
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspon- woning te A'dam, dmg. Su=
denten.
rinameplein.
.-"'Si
Gevr. woning te Zandyoort.
DE BOOT IS IN ZICHT! Br. no. S504 'bur. Zandv.Crt.

helpt U

. spotgoedkoop . . . . . .

's W O E N S D A G S
GEEN spreekuur

Weinigen betraden het en niemand leefde lang
genoeg om zijn sinistere geheimen te verraden ....
Toegang 18 jaar.

VRIJDAG 30 OCTOBER gereserveerd voor de
Toneel Vereniging „Op Hoop van Zegen".

BLOEMENZEEP

J. v. d. Meer
Arts

Het zwarte kasteel

JAN SNIJERPLEIN-7 - TEL.,2055

2

Particulieren volgens
afspraak.

Vanaf ZATERDAG 31 OCTOBER t.m.
MAANDAG 2 NOVEMBER, 8 uur
Boris .Karloff, Richard Greene, Stephen Mc Nally,
Paula Corday, in-de spectaculaire thriller:

HEREN STRANDPAOHTERS ! •!

dubbele stukken

I

met ingang van 4 November

De Goedkope Amsterdammer
Grofe Krocht .5=7 - Tel. 2974

Burg. ENGELBERTSSTRAAT 10 achterom
De lessen in het maken vafe alle boven* en
' onderkledinci zijn weer begonnen. ;
PATRONEN NAAR MAA.tr
.Desgewenst pasklaar maken van dlle bovenkleding
Inschrijving leerlingen dagelijks %'ijdens de lessen
Dir. A. .BERKHOLIT;

geheel vrij, goed gemeubileerd
BENEDENHUIS

JAGT

Henk Schuilenburg

MODEVAKSCHOOL
WAARDENBURG

TANDARTS

Kleine Houtstraat 105, Haarlem, telefoon 14448

EXCELSIOR stofzuigers ƒ120,- f 139,- f 155RUTON stofzuigers .. ƒ 135,- f 155,- '
HOOVER stofzuigers .. ƒ 85,- ƒ 175,- f 230,-

Ook- op .
termijnbetaling.

D. BEEK

. Ï5C& gram

TAAI POPJES

6 stUkS

SPECULAAS
2 5 0 gram . . . . . . .

AMANDEL-SPECULAAS
met veel amandelen - 250 gram .

.

.. •

GROTE PINDA's
250

gram ''

B O F F I E - K O F F I E d e koffie die iedereen zo
lekker .vindt, alléén verkrijgbaar bij Alberi Heijn

ALBERT HEIJN
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!

Grote Krocht H, telefoon 2919
Geopend van 8*2 uur

Magazijn

Plastic tafelkleden
ƒ 3,75
Porcelein theeservies, 15 dlg,. ƒ 21,—
Kop en schotels
v.a. ƒ 0,55
Bakvormen, diverse soorten., ƒ 0,40
Kolenbak, emaille
ƒ 3,25
Kachelzeiltjes
v.a. ƒ 0,70
Tornado snelkookpan .. v.a. ƒ 39,75
Droogrekjes, 3 klaps
ƒ. 3,25
Verder grote sortering in Luxes en
Huishoudelijke artikelen, Speelgoei
deren, enz.
SWA1UESTRAAT 9 (is achter 'de
Haltestraat)
Telefoon' 2418

Onze

Speciale aanbieding
van deze week
Nylon kousen, zeer sterk ƒ 2,98
. • .
2 paar ƒ 5,50
•Linksgevveven kousen
.. ƒ 1,98
2 ; paar ƒ3,50
Prima flanellen dainesnacht*
hemden
'...'.. ƒ 4,85
Grote sortering Sportkousen.

„De Wolbaal"

Haltestraat 72 - Telef. 2099

Rhythmische
GYMNASTIEK
voor Dames
(voor iedere leeftijd).
Per 1. NOV. worden op ver*
zoek nog 2 CLUBJES gevormd,
t.w. een MIDDAG* en een
AVONDCLU'BJE.
Nog enige dames kunnen hier:
aan deelnemen.

Dansschool
LILY ORGODET
B. Engelbertsstr. 62. Tel. 2393.
Prospectus op aanvrage.

Maak warme

Kinderkleding
van gekleurde Manchester
rood, groen, bruin, grijs, blauw

Fa A. v.d. Veld-Schuiten

Kruisstraat 12 - Telef. 2360
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
beeft' succes!

WONINGRUIL.::
HaarlemtN.—Zandvoort.
Aangeb.: Vrij huis, , k. en
suite, keuk., w.c. en 3 -slp.k.,
De grootste wens van ieder kan nu vóór» en achtertuin opj.nette
stand. Gevr.: Vrij groot huis
in vervulling gaan.
Een eigen Radiotoestel voor uw oud* te Zandvoort. Br. ond. no.
ste dochter of zoon, vanaf ƒ 98,— 8502 bureau Zandv. Cr't.
of ƒ 1,36 p.w.
Philips platenspeler vanaf ƒ 74,— of
ƒ l,- p.w.
Philips .Radio voor het hele gezin. te koop gevraagd
Het nieuwste type met twee luid» voor geldbelegging in Zand*
sprekers, 'F:M. ontvangst, drukknop* voort. Br. onder no. 8503
systeem, ingebouwde antenne, ƒ 535,= bureau Zandv. Courant.
of ƒ 7,50 p.w.
TELEVISIE vanaf ƒ 495,=. Dat moet
U zien in uw eigen gemakkelijke stoel.
'Haal de Zon in uw huis!
ter overname gevr. Aanb.
Hotel „De Schelp". Tel. 2105
Philips Biosol ƒ 198,* of ƒ 2,50 p.w.
Philips Ultraphil
..........
ƒ 76,50 DAMES! Zoekt Uw voor*
STOFZUIGERS div. merken
d'eel: CHEMICO=WAVE
vanaf ƒ 2,— p.w. (stroomloze perrn.) nu .voor
Komt 'U eens kijken, luisteren en f 3,— uitsl. m. ml. advert.
zonnen?
geld. t. 30 Nov. Naar A'dam,
Wij regelen op prettige wijze de be* MAISON MODERN, Zee_dijk 121. Tel. 47671 ~ K 20.
faling met U.
Erkend Philips Service Dealer.
Woninginrichting
Wij repareren div. merken toestellen L. Balledux & Zonen
en stofzuigers.
Haltestraat 27 - Tel 2596
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA
Grote sortering

HUIS

Commodes

f. H.

Kostverlorenstraat 7 = Telefoon 2534

BALATUM en
COCOSLOPERS

Is Uw lichtleiding
afgekeurd 1
Vraagt eens prijs bij

FRITSPAAP
Radio- Sterk- en
Zwakstrooxnmonteur

Onze heerlijke

' .

ALLERHANDE
70 et. p. 250 gr.
Probeert 'U eens onze
FIJNE SPECULAAS

Fa, A, v,d, Mije & Zonen

Mauritsstraat 3. Telef. 2465 en 2886 Schoolpleirr-4 -Teler': 2467

•'M

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste .
voor een goede wasverzorging
Ftjnstrykerrj - Snelle af levering"- KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEKNINK

HOED

DAMES,
voor de
in het 'betere genre, bij

Elisabeth Donye
Pakveldstraat 30. Tel. 2739

Speciaal coupe's
en coiffures
*
Maison Gerrits
Dames en iHerenkapper
Zeestraat 30. Telef. 2718
Heeft u iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meu»
beien en inboedels. Overal
te ontbieden. P. Waterdrin:
ker, telefoon 2164.

Je proeft het,
door die pittigheid...

Vakkundige reparatie
van Perzische tapijten

DE GRUYTER'S
KOFFIE

Ook
tapijten te koop
1
tegen billijke prijs

IPEKDJIAN

Marisstraat 48, telef. 3028.

is verser dan
wat ik had! Si

Heerlijk en gezond is ons

Volkorenbrood
van echte Zeeuwse tarwe.

Neemt U eens proef, 't zal
U best bevallen!

Fa, A, v,d. Mije & Zonen
Sehoolpldn 4 - Tel**. MOT

Het juiste adres voor aan=
leg en onderhoud van

sanitaire
installaties
is
'
' '"*'
Spolders'

de
TELEVISIE
Als u soms van plan bent een tele=
vïsietoestel aan te schaffen, denk dan
eerst heel goed na over 'de conse=
quenties. Het lijkt allemaal heel aars
dig en dat is het ook, maar er gitten
allerlei dingen aan vast die de aar»
digheid een beetje bederven.
Wet geheim houden, om er alleen
in familiekring van te genieten, is al
zo onmogelijk, vanwege de enorme
antenne op uw dak.
Hoe een ieder zo gauw de lucht
ervan •gekregen heeft is vooralsnog
een raadsel, maar zie, vrienden en
kennissen die anders niet dan met
veel moeite uw woning wisten te
vinden, komen nu vastbesloten op*
marcheren.
Daar komen schoonzus en zwager,
met hun nichtje dat bij ze logeert.
Daar zijn twee schoolvriendinnen van
uw dochter.
Daar is warempel tante Kee met
haar schoonvader van tachtig, dat is
toch 'iets voor zo'n ouwe baas hè?
Hee, daar hebben we Dirk ook.
Ben je zo alleen Dirk? Nee, Dirk. is
niet alleen, Annie en de jongens ko=
men straks.
Als ook de buren met hun gezin*
nen binnen zijn en allen, behalve de
gastvrouw gezeten zijn (want alle
stoelen waren op) gaat het spul be*
ginnen. Trouwens de gastvrouw hoeft
'helemaal niet te zitten, die heeft het
dru'k genoeg met de thee.
U 'boft nog als iedereen zijn eigen
sigaretten heeft meegenomen. Dan is verder nog uw enige zorg
of het programma wel goed. is, want
0 wee, wat worden er anders lelijke
woorden gezegd!
1 „Nou ik ben blij toe dat ik niet
zo'n dins gekocht heb", zegt schoon*
zus, opgelucht, „hè, Jan, zonde van
het geld!"
Wanneer alle gasten weer vertrok»
ken zijn, bent u nog een uurtje zoet
met opruimen en afwassen.
Toch is het leuk, televisie, alleen
moest iederéén het hebben..
Tot zolang echter zult u het niet
vreemd moeten vinden dat ze het u
een beetje kwalijk nemen dat ze juist
dat éne goaltje uit de 'HoIlandsBelgië*
match -niet hebben gezien vanwege
een storing. De hele dag gaat Oom
Jan daar over door, hè, pestcrig, juist
dat ene doelpunt.
Dat uzelf driekwart van de wed*
strijd tegen zijn kinderen aan moest
kijken, omdat ze er steeds vóór gin=
gen staan, is minder.
Nee, alles met alles ben ik maar
besloten nog geen apparaat te kopen.
We zien namelijk toch alle pro*
gramma's-ziet 'U; bij mijn zwager!
NEEL.

Loodgietersbedrijf
Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070

jsai.029

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

IS GEOPEND vanaf Vrijdag lOuur !

WAGEN WEG 60 - HAARLEM
Cretonnes
licht en kleurecht
120 cm

Vettoe
200*300

zijn Wanten

De
Gesloten Huiskrant
houdt ü steeds
van onze
aanbiedingen
en prijzen
op de. hoogte
l

^ go
JL"

Door
LAGE
exploitatie-kosten

Veloi irskleecIJes

50 x 100
zuiver wol 2 kanten
legbaar, 5t x 100

VÉÉL
GOEDKOPER!
Vitrages
80 cm breed
0.39

Wollen
dekens
doublé face 1 C 90
150 x 200 . . J">.

2.9o
C 90 **•

Moquette
, Prachtige 100%
wollen moquette.
Het beste van het
beste! Geweldige
sortering, 100 cm
breed. Zware hoge
pool. Met volle
garantie

22.5°|
'jj

70 cm breed

14,90

AMSTERDAM

ARNHEM

HAARLEM

Joh.

Renssenstr. lOa

Wagenweg 60

Verhulststr. 173

Telefoon 94665

Telefoon 22128

Telefoon 18180

Opgericht 1900
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Zandvoortse
Vereniging voor Veilig Verkeer
opgericht
In een klein land als het onze, waar
het verkeer met -de dag intensiever
wordt, is Tiet begrijpelijk dat men op
alle mogelijke manieren tracht dit
verkeer in 7.0 veilig mogelijke banen
te leiden en dat men zo nodig met
straffe hand optreedt tegen overtre»
ders die de veiligheid van anderen
in gevaar brengen.
Dit is cén kant van het gecompli*
ceerdc veikeersprobleem waaraan
vrijwel ons hele land onderhevig is.
Een andere, zeer belangrijke zijde
is echter ook: het z.g. „verkeers»
mintled" of wel oplettend en voor»
zichtig maken van het publiek en
vooral ook het jeugdig 'publiek door
propaganda etc. In. vele steden werkt
daartoe een vereniging voor Veilig
Verkeer, een organisatie die tot nu
toe ontbrak in 'Zandvoort, waar een
dergelijke vereniging wel een zeer
groot bestaansrecht heeft. Men heeft
slechts te denken aan de enorme ver»
keersstromen op zonnige — c.q. cir»
cuitsZondagen en in het algemeen
aan het drukke verkeer in de zo»
mermaanden, de uitbreiding van
Zand-voort, het ontstaan van nieü»
we kruispunten e.d. .Het is dan ook
in laatste plaats een overbodige
luxe dat in deze gemeente is opge»
richt een Vereniging voor Veilig Ver»
keer. Wel bestaat hier reeds geruime
tijd een Onderwijs»Verkeers Com»
missie, Wier werk nauw verbonden is
aan het Veilig=Verkeer»Onderwijs op
de scholen, de nieuwe vereniging zal
echter in algemenere zin de belangen
' van'allen,'die met verk'éer te'maÊeri
hebben, — en wie is dat niet? — bet
hartigen.

Een voorlopig'bestuur is inmiddels
gedeeltelijk gekozen-" uit-de leden der
voormalige O.V.C.' Het ziet er als
volgt uit: Weth. A. Kerkman, voorz.,
Hoofdinsp. ,H. P. Huysman, vice»
voorz., Insp. P. Douma, secretaris, J.
Kiewit, penningm., 'P. Brune,' 2e pen»
ningm. en de heren Mabelis, Crabbe»
dam en van Ekcren, leden.
Het ligt in de bedoeling om op
korte termijn tot een intensieve Ie»
denwerfaetie over te gaan.
Voorts zullen met alle beschik»
bare middelen diverse verkeers»vci=
ligheid acties op touw worden gezet,
lezingen worden gehouden — ook
voor de jeugd —, terwijl Zandvoort
aan de jaarlijkse landelijke Veilig

Verkeer Actie nu daadwerkelijk zal
deelnemen.
Wij zijn er van overtuigd dat de
vereniging bijzonder belangrijk werk
wacht.
Wij mogen in dit verband misschien
eens releveren dat in dit jaar tot
l October in Zandvoort niet minder
dan zes»en»negentig verkeersongeval»
len plaatsvonden waarvan 79 afliepen
met materiële schade, 14 met licha»
melijk letsel en 3 met zwaar licha»
melijk letsel. En dan moet deze pe»
riode nog als gunstig worden bc»
schouwd omdat' zich in die tijd bin»
nen de gemeentegrenzen — gelukkig
— geen dodelijke ongelukken 1 voor»
deden.
Commentaar is hier verder eigen»
lijk overbodig. Door een „verkeers»
minded" publiek -zal dit aantal on»
gevallen wellicht kunnen worden ver»
minderd en het behoeft geen betoog
dat alle kansen in die richting moe»
ten worden aangegrepen. Voor het
minimum bedrag van ƒ l,— per jaar
kan men van deze nieuwe Vereniging
voor Veilig Verkeer lid worden.

40-jarig ambtsjubileum
Het zal Woensdag, jll November a.s.
veertig jaar geleden zijn, dat de heer
L. Schuiten in dienst trad 'bij de Ge»
meente Amsterdam; afdeling Water»
leiding.
Of eigenlijk heeft hij er al 41 dienst»
jaren opzitten, maar dat eerste jaar
telt officieel niet mee.
Wij zijn de heer Schuiten -eens gaan
opzoeken "in zijn wpning aan de Bre»
derodestraat 39 en daar bleek ons,
dat hij er wat verlegen mee was om
een en ander aan de grote klok te
hangen. Het was dan ook zijn echt»
genote geweest die 'ons de tip gege»
ven 'had en daarom legde de jubilaris
in spe zich er maar bij neer, want hij
weet uit ervaring, dat een man tegen
vrouwen nu eenmaal toch niet opge»
'wassen is. En wij zijn het volkomen
irre1r-"-haar -eens,- "dat''veertig^jaren'
trouwe dienst een feit is, waar gerust
enige ruchtbaarheid aan gegeven mag
worden.
De heer Schuiten had eigenlijk niet
veel bijzonderheden te vertellen over

zijn diensttijd, alles was min of meer
van een leien dakje gegaan. Als
handlanger begonnen, was hij al
gauw opgeklommen tot machinepoet»
ser»olieman en in Januari a.s. zal hem
de controledienst opgedragen worden.
Wel is het typisch, dat zijn vader
in dezelfde functies 33 dienstjaren
maakte bij de Amsterdamse Water»
leiding.
Ook in het Zand voorts 3 vereni»
gingsleven is de heer Schuiten een
bekende figuur, o.a. was hij jarenlang
voorzitter van het kinderkoor „Jong
Zandvoort", lid van de zangvereni»
ging „Credo Canto'' en mede»oprich=
ter van het Jongenskoor dat indertijd
onder leiding stond van Jacob Ha»
mei, terwijl de Junioren van Zand»
voortmeeuwen ook een grote plaats
in zijn hart innamen.
"~ Wij "wërisèri't!ê7'''héëf" en" mevrouw"
Schuiten reeds nu van harte geluk
en zijr. er van overtuigd, dat de lle
November evenals bij zijn 25=jarig
jubileum zeker niet ongemerkt voor
hem en zijn familie voorbij zal jfaan.

BELANGRIJKE
AANBESTEDINGEN
Maandagochtend had ten raadhuize
een aanbesteding plaats voor het ver»
richten van grond», riolering» en be»
stratingswerken ten Zuiden van de
Dr Gerkestraat en ten Oosten van
de iBrederodestraat. Er kwamen 19
geldige biljetten uit de bus.
De laagste inschrijfster was de fir»
ma D. R. de Jong uit Haarlem voor
een bedrag van ƒ 317.989, de opvolg»
ster de N.V. Nelis uit Velsen met
een bedrag van f 337.777. De hoogste
inschrijving was van N.V. .Zwolsman
uit Scheveningen met een bedrag van
ƒ 519.800.
De begroting was vastgesteld op
een bedrag van ƒ 320.700. De gunning
is aangehouden.
Des middags had eveneens ten
raadhuize een aanbesteding plaats
voor de bouw van de- gemeentelijke
zeebadinrichting „Zuiderbad" naar
't ontwerp van prof. Ir. 'H. T. Zwicrs.
•Een begroting was volgens de heer
Zwiers niet vastgesteld.
De laagste inschrijving was van de
firma A. de Wilde uit Gouda voor
een bedrag van ƒ 381.433, inclusief
de damwand van ƒ 48.000. De firma
Bulters uit Heemstede was van de 22
inschrijvers de 'hoogste met een bc»
drag van ƒ 451.000 (incl. de damwand
voor ƒ 34.000). De firma D. Berkhout
uit Zandvoort schreef in voor een
bedrag van ƒ 392.317 (damwand
ƒ 50.100). De gunning is eveneens
aangehouden.

Cabaretavond
„De Koffiemolen"
De toneelvereniging „Phoenix" brengt
op 9 Januari haar traditionele cabaret»
programma, genaamd „De koffiemo»
len".

Jaarvergadering
De Vrouwenbond van de Partij van
de Arbeid houdt a.s. Woensdag»
avond in „Ons Gebouw" de jaarver»
gadeïing.

Bouwnijverheid
In de maand October kwamen 15 wo»
ningen gereed, terwijl met de bouw
van 38 een aanvang werd gemaakt.
Op l November waren in Zandvoort
132 woningen in aanbouw. •

Slanktmollig
Er komt een moment, waarop iedere
vrouw inziet, dat de gewone dage»
lijkse bezigheden niet meer in staat
zijn een zekere, schuchter aanvan=
gende omvangrijkheid aan het oog te
onttrekken. De dag komt, dat haar
man — die zich staat te scheren —
in de spiegel zegt; „Kind, word je
dikker....?!
Wat mij betreft: een rot opmerking.
Maar er zijn van die mannen. Als
vrouwtje al duizend»en»één keer van
zichzelf getuigd heeft dat ze afschu*
welijk dik wordt, dat ze niet meer in
maat 46 past en dat het trappenlopen
haar zo vermoeit, dan zegt ze dat al=
leen om haar echtgenoot te horen
zeggen: „Welnee, schattepoesje, hoe
kom je daar nou bij? Je bent nog net
zo slank als toen ik je voor 't eerst
zag. En dan probeert=ie haar in drie»
kwartsmaat door de kamer te zeulen.
Dat lukt natuurlijk niet. Maar dan
beweert 'hij met een schijnheilig ge*
zicht dat de last van zijn jaren ook
gaat tellen.
Een poosje later ontdekt slanke
schattepoesje dat het ritsje»opzij van
haar zwarte velours niet meer dicht
wil. (Ze heeft haar gala een paar
maanden niet aan gehad). Kom er es
bij Jan! Tja, met vereende krachten
wordt de opening gesloten, maar Jan
heeft al ergens in z'n achterhoofd
een klopje gevoeld: 't wordt menes..
het gala spant!
Ja hoor!
Mevrouwtje merkt op
dat ze nu toch heus zwaarder wordt.
{Rijkelijk voorzichtig, gezien de situ=
atie). Man zegt — iets minder over»
tuigend dan enkele maanden geleden:
„Och, die zwarte heeft je altijd wat
krap gezeten!" Mollige schattepoesje
zwijgt. Omdat de gedachte dat xc
misschien toch niet zo veel dikker is
geworden, aangenaam' is om te koes»
teren.
Maar nu Jan stomweg heeft gezegd:
„Gut kind, word je dikker?" is ze
tot in het merg van haaf wezen ge»
kwetst. 'Ze heeft een dag lang niets
tegen haar on tactische echtvriend ge»
zegd. En toen kwam ze met 'het fit»
clubje van O.S.S. Mijnheer ging er
mee accoord: „Ja, moet je doen
leuk voor je, zegl 'Zal je van opknap»
pen!" De laatste opmerking bracht
nog even een wolkje op het voor»
hoofd van schattepoesje, maar het

schattepoesje.

idee was zo opwindend dat ze bereid
was grootmoedig over het vleugje
sarcasme van Jan heen te stappen. Er werd een turnpakje gekocht.
Gymschoentjes moesten er ook ko»
men en een trainingspak voor de
pauze soms? Nee, dat hoefde niet,
want het fit»clubje was non»stop.

Vreemde standen van het fitsclubje.
De eerste Donderdagavond was een
openbaring, vooral toen bleek dat al»
lerlei vriendinnen en kennisjes in ge»
lijke mate sukkelden met het in op»
mars zijnde embonpoint, 's Avonds
was ze te moe — o, gewoon afge»
knoedeld, zeg! Dus ze dook in bed.
Nou
duiken
Ze knerpte licht
in de scharnieren toen ze met kleine

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post f 6,—. Buitenland f 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Phoenix bracht
ft

,,'Phoenix" was 'Zaterdagavond de
tweede toneelvereniging die in dit
winterseizoen naar voren trad. Op de
planken werd gebracht — voor een
totaal gevuld „Zómerlust" — „De
modelechtgenoot", een blijspel in drie
bedrijven door Avery 'Hopwood. In
zijn openingswoord verwelkomde de
heer 'P. Stor burgemeester en mevr.
van Fenema, verzocht de leden de
vergaderingen meer te bezoekei en
hoopte tenslotte, dat binnenkort ve»
len zich eens op de planken zouden
willen wagen om het amateurtoneel
te beoefenen.
„De modelechtgenoot" heeft eigen»
lijk meer weg van een klucht dan van
een blijspel, gezien de wel heel vreem»
de situaties waarin de families Bart»
lett en Wheeler komen te verkeren.
Billy Bartlett is volgens zijn echt»
genote wel een modelechtgenoot, die
nooit een misstap doet en zijn vrouw
altijd in alles haar zin geeft. Dit be»
valt haar maar matig en met graagte
neemt zij de uitnodiging' aan van
Philip Evans om een avondje op stap
te gaan.
Wheeler gaat tweemaal in de week
naar de „mystieke" kring, maar na
geruime tijd komt zijn vrouw er op
een bepaald ogenblik, en wel door een
mededeling van 'Bartlett, achter, dat
haar man haar bedrogen heeft.
Mevr. Wheeler en 'Bartlett 'blijven
in de woning van laatstgenoemde
achter en zijn voornemens hun echt»
genoten eens een goed lesje te geven.
Alles loopt aanvankelijk natuurlijk
mis, maar uiteindelijk toch nog goed
af.
;
De keuze van dit blijspel kan ik niet
geheel en al Bewonderen, daar het
ook maar zonder enige inhoud is. De
opvoering van „De modelechtgenoot"
was niet geheel vlekkeloos, het tem»
po lag - vooral • in^ het tweede be»
'drijf ~-~te "laag;" ferwijr"de 'souffleur'
op sommige momenten de eerste
viool speelde.
'De regisseur, de heer Jan Weber,
bracht een goede Philip Evans, ter»
wijl Ludy Weber als Laura Bartlett

rukbewegingen de .koffer in stapte.
Vrijdag kwamen de verhalen pas los.
't Was echt -geen flauwekul, hoor.
Maar 't was enig, hoewel afmattend.
Ze zou 't beslist niet iedere dag moe»
ten doen, want dan deed ze 't niet.
De volgende week ging 't natuurlijk
beter en de week daarop zou ze door
het zaaltje zweven als een prille berg»
geit.
Wat *ze al zo gedaan hadden? O,
jongen.... schei uit! Wat hebben we
niét gedaan! En mijnheer maakte uit
het met talloze kwinkelerende uit»
roep j es doorspekte relaas op, dat zij
zich onledig had gehouden met: 'Het
strekken van de armen, de benen, de
hals, de wervelkolom en — als 't 'had
gekund — de neus. Vervolgens had
ze een merkwaardige sport bedreven,
waarbij zij in diep gebogen houding
onder andere dames door moest krui»
pen, tot ze hevig benauwd was ge»
worden. Daarna had ze een ontzet»
tende mot gekregen met een hanepin
van een dame, die tijdens het balspel
bepaald fanatiek en vuil werd en die
haar nagels over de arm van schatte»
poesje had gehaald. Ja en dan waren
daar de knotsen, waarmee ze had ge»
zwaaid als een wilde. Deze houten
dingen hadden een doorlopende be»
dreiging gevormd voor de sierlijke en
bezwete hoofdjes-van de belendende
dames, die op haar beurt de naaste
dikkerdjes naar het leven stonden. Ja,
dat onderdeel zou nog bijna in een
bloedbad zijn geëindigd.
Toen hadden ze vreselijk gelachen
om een juf, die wanhopig lange po»
gingen had gedaan om op haar hoofd
te staan. En ze waren gewoon niet
meer bij te brengen, toen ze met z'n
allen, op hun rug liggend, met de be»
nen omhoog in de lucht hadden ge»
fietst.
Mijnheer had op dit alles zo z'n
commentaar, maar daar lette vrouw»
tje niet op. Ze was helemaal in ver»
voering, ('t Stond haar niet slecht).
En dan waren ze door de bedrijven
heen natuurlijk naar de toestellen ge»
rend, elkaar geduwd en geknepen om
ergens „aan" te komen, met hun hoofd
naar beneden aan het wandrek ge»
hangen, de brug tot krakens»toe be»
zwaard, kortom: de dood vele malen
in het gezicht gezien.
't 'Was zéér belangwekkend voor
haar conditie, ze voelde zich als her»
boren (waarschijnlijk was ze in een
knotwilg gereïncarneerd) en trouwens
het 'hele huisgezin zou de vruchten
plukken van -'haar evoluties, Daar
hoopte mijnheer dan ook op.
HARTJE.

haar rol als gastvrouw op goede en
aanvaardbare wijze vertolkte. Dat de
situatie in het derde bedrijf wel eens
moeilijk werd, kan zeker niet aan
haar spel geweten worden.
Het grote struikelblok in dit stuk
was zeker Torn van Bruinessen als
Billy Bartlett, die enkele goede mo»
inenten met vele minder goede af»
wisselde. In het bijzonder in het twee»
de en derde bedrijf was zijn tempo
te traag, waardoor zijn tegenspeel»
ster Dré Paardebek als Blanny Whee»
Ier, het wel eens te verduren had.
Toch bracht'zij haar moeilijke rol
niet onverdienstelijk.
Joop Volder als Jack 'Wheeler kon
de zaal niet overtuigen met zijn lè
nadrukkelijk spel, waardoor b.v. zijn
woede in het tweede en derde be»
drijf niet natuurlijk aandeed en der»
halve weinig aanvaardbaar was.
Twee debutanten traden deze
avond op, te weten Tiny Brilleman
en Marius Bense, resp. als dienst»
meisje en verhuizer. Tiny was in het
begin wat onzeker, doch kwam in het
laatste 'bedrijf enigszins op dreef,
maar zij was toch niet het dienst»
meisje dat Hopwood van haar ver»
langde. Bense had slechts een klein
rolletje, dat zonder moeilijkheden ge»
bracht werd. De uitdrukking voor
een bepaald gezicht had de regisseur
uit de tekst moeten gooien. Men kan
niet altijd te „letterlijk" zijn!
Bob Stor, de tweede verhuizer, 'had
het deze avond wel heel gemakkelijk
en was binnen enkele ogenblikken
van het toneel verdwenen, nagenoeg
zonder zich te hebben kunnen laten
horen.
De aanwezigen hebben zich, gezien
de lachsalvo's, geamuseerd met de
inderdaad dwaze situaties en een
dankbaar applaus, alsmede bonbons
voor de dames en sigaretten voor de
heren, waren de beloning;
De avond werd met een gezellig
bal besloten.
„_„„,
.>- ,.. - J.G.B.,

BESTELLER BOS
GAAT MET PENSIOEN
Zondag l November was de officiële
datum dat de besteller Ie klasse, de
heer H. Bos, afscheid van de iP.T.T.
nam en van een welverdiend pensioen
gaat genieten. Het afscheid' had ech»
ter reeds Zaterdagmiddag in zijn wo»
ning aan de Grote 'Krocht plaats.
De directeur van het postkantoor,
de heer J. W. v. d. Water, memoreer»
de, dat Bos op l October 1908 als
hulpjongeling (een niet meer bestaan»
de titel) bij de telegraafdienst in
dienst trad en wel op 15»jarige leef»
tijd. .Hij 'heeft thans ruim 45 jaar bij
de P.T.T. zijn werk verricht, doch is
door ziekte gedwongen reeds op 60»
jarige leeftijd met pensioen te gaan.
Al deze jaren was hij in Zandvoort
gestationneerd.
Namens de directeur=generaal over»
handigde de heer v. d. Water de
scheidende besteller voor gedrag,
dienstijver en activiteit een afscheids»
penning, welke uitsluitend verstrekt
wordt aan diegene, die langer dan 45
jaar in dienst is geweest.
Voorts namens de inspecteur, de
heer 'Kersten, uit 'Haarlem een af»
scheidsbrief, een P.T.T.skalender en
inamens het gezamenlijke personeel
een .gong, alsmede aan mevr. Bos een
ruiker 'bloemen.
Namens de plaatselijke afdeling
van de Algemene 'Bond van Ambte»
naren overhandigde de tweede voor»
zitter, de 'heer L. H. Cohen, de heer
Bos een vulpenhouder en een ball=
point en aan diens echtgenote een
bloemstuk.

Puzzle-rubriek
Gaarne vestigen wij op deze plaats
de aandacht op een nieuw rubriekje
dat vanaf vandaag geregeld in de
Zandvoortse Courant te vinden zal
zijn.
Het is een puzzlesrubriek die wij
gedoopt hebben: „Vul in., en win".
Wij hopen dat vele lezers zich tot
deze rubriek, die zelfs aan de meest
onervaren puzzelaar — geen zware
eisen stelt, aangetrokken mogen voec
len en dat wij uit hun midden talloze
oplossingen mogen verwachten.

l

D

G. N. KRUISHEER
Tandarts

de,
Gertenbachs Drukkerij

GEEF MIJ MAAR POEZEN
Er is in onze plaatselijke bladen al
zo het een en ander geroddeld, over
het hondenloze tijdperk, dat'we kor»
J. HENNEN, .N.'H/BLAU*
Telings zijn ingegaan.
WEN ƒ 3,50 p. st. JONGE
De een juicht het toe, de ander
HANEN
ƒ
1,50
p.
st.
Telefoon
2135
Achterweg
l
VOETBALVERENIGING
spreekt er schande van.
Dr.
Mezgerstraat
34.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
'En ik? Nou ik vind het alleen maar
BEREIK
vreemd, als ik de straat doorkijk en
Met het 2e elftal van Zandvoort*
ik zie nergens meer zo'n troepje
meeuwen wil het maar niet lukken.
ZANDVOORTS
straatschuimers bij elkaar en krijg ik
'De thuiswedstrijd tegen iH.B.C. 2 Ie*
niet eens de kans meer. om in mijn
HAARLEM
verde een 2*1 nederlaag op. De tegen»
benen gebeten te worden als ik mijn
partij speelde .over het algemeen be»
PUBLIEK
Zondag 8 Nov. 8 uur
boodschappen bij elkaar fiets.
ter, zodat deze nederlaag niet onvers
Morgen, WOENSDAG
„<Het Vrije Toneel"
Het is een kale boel, * ons dorp
diend genoemd kan worden. Door
eten we
maakt zo'n correcte indruk met al
met advertenties
een misverstand in de achterhoede
GRAAG OF NIET
die blijde blafferds aan een lijntje, net
1/2 kg STUKJES VLEES
L a m e n l Kf]
scoorde H.B.C, het eerste doelpunt.
in de
of het alle dagen Zondag is.
1/4 kg EIGEN GESM. VET \ samen l,üU
In de tweede 'helft werd het zelfs 2=0 | Donderdag 12 Nov. 8 u.
'En als het nóg eens een enkel
Zandvoortmeeuwen trachtte met alle
Toneelgroep „Theater"
keertje voorkomt, dat er eentje los=
ZANDVOORTSE
mogelijke middelen de achterstand
breekt en pp zijn eigen houtje aan
PAARD EET HOED
weg te werken, maar het plaatsen
Kerkstraat 14 — Telefoon 2102
het passagieren slaat, dan is dat
•was niet zuiver genoeg om de goed
COURANT
VOOR DE LUNCH:
beest ineens een regelrechte curiosi=
spelende achterhoede van 'H.B.C, te
Norm. pr. Coupons gel=
100 gram Gebraden gehakt
teit geworden.
passeren. Kort voor het einde trok
dig. Voorverk. op speel*
Achterweg
l,
Telef.
2135
In de duinen en op het strand
100 gram Cornedbea,f
de spil van 'Zandvoortmeeuwen naar
dag en 2 dagen ervóór
wordt het nu ook echt leuk. Druk .
voren en slaagde er in met een f ormi»
van 10=3 u. Tel. na 12 u.
hoor! Iedereen is er doende zijn hond=
dabei schot van grote afstond het
je uit te laten, je komt elkaar er nog
enige tegenpunt! te scoren. Een zeer
eens tegen. Echt knus.
mooi doelpunt! 'Door de zwaartepunt
Mijn oude puk vindt het maar ma*
op de verdediging te leggen hielden
tig. Die is al -zo jaar en dag gewend,
de bezoekers echter verder stand.
zijn vaste route te lopen langs de
Het derde elftal was geheel uit
buurtelijke«schillebakken. Met de re*'
vorm en moest in Kennemcrs 4 zijn
gelmaat van een krantenbezprger.
meerdere erkennen.
En dat is nou uit hè, radicaal uit.
Een goede partij speelde Zand"
Hij kan toch moeilijk van mij ver»
voortmeeuwen 4 tegen H.P.'C. 5 en
langen, dat ik hem door zijn wijk ga
won verdiend. Het 5e elftal incas»
vergezellen. Zeker over alle hekjes
seerde een kleine nederlaag uit tegen
en dan nog de kans om een stoffer ot
R.C.H. 7 in een gelijkopgaande wed»
een schoen tegen mijn hoofd te krij=
strijd. Zandvoortmeeuwen 6 had in
jfcn. Ik zou je danken.
de eerste helft spoedig een 3=1 ach*
Dus moet hij dij strooptochten la»
terstand tegen Hillegom 6, maar wist
ten vervallen en dat valt lang niet
deze geheel weg te werken en do
mee. Ik heb al geprobeerd, om er een
strijd na de rust in zijn voordeel te
soort vleermuis van te maken, een
beslechten. iHet gelijke spel van het
vleerhond dus. Dan kan ik hem zo*
7e elftal in de uitwedstrijd tegen
lang opKangen op zolder, tot de al*
Spaarndam 3 was een verdienstelijk
lerstrengste periode achter de rug is.
resultaat.
Uitsluitend boroitt mat
Want de soep wordt nooit zo heet
Het jun. a elftal komt er steeds
gegeten, als ze wordt opgediend en
beter in. Met flink verschil bleef dit
zodoende zal ook deze maatregel wel
team tegen R.GH. b in de meerder*
MELKERIJ
weer afzwakken.
heid. Voor een verrassing zorgde het R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS" punt weten binnen te halen, door met
Nee, ik zie het nog zo somber niet
jun. b elftal door de thuiswedstrijd Het eerste elftal plaatste zich door 0*0 gelijk te spelen tegen H.G.C. IV.
in voor mijn puk.
tegen Schoten b te winnen. Hiermede een gelijk spel tegen Hillegom 3 voor
Zandvoort kwam met een gewijzig»
En tot zolang wilde ik hem dan
behaalde dit elftal zijn eerste twee de 3e ronde van de O.H.C.*beker.
de middenlinie in het veld, welke een
maar hangen. Dan kan ik hem van
aanzienlijke verbetering bleek te zijn.
winstpunten.
Het
tweede
elftal
speelde
een
goe=
tijd tot tijd laten uitfladderen uit het
Het Ie Zaterdagmiddagelftal on* de wedstrijd tegen de leider V.V.D. 3, Vooral de „Benjamins" van het elftal,
(ook Bulgaarse)
dakraam aan een touw en kan hij al
dervond thuis tegen U.'P.T.T.S. feller met slechts 2=1 werd verloren.
rechtshalf Janssen en linkshalf Diet»
Heerlijk,
verfrissend
en
last
not
least
fladderende doen, wat hem al zitten*
tegenstand dan werd verwacht. De
Het derde en de junioren moesten rich speelden zeer goed.
gezond
de verboden is, als u begrijpt wat ik
elftaller ontliepen elkaar niet veel in beiden hun meerdere erkennen, resp.
Het was een- felle wedstrijd waarin
kracht, maar de Utrechtenaren had* in D.I.O. 5 en B.S.M. a.
de verdedigingen de boventoon voer* HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 bedoel. Dat is ook veel economischer,
want dat uitlaten daar gaat een boel
den meer geluk en wisfen één doel*
De adsp.=elftallen gaan rustig ver= den. AI was iH.G.C. technisch beter,
tiid inzitten.
punt meer te maken dan 'Zandvoort» der met punten verzamelen. Adsp. a vooral de voorhoede, Zandvoort com* Auto met vijf leden
Maar hij wil niet. Amper had ik
meeuwen.
bleef ongeslagen door een overwin» penseerde dit volkomen door een on= van Zandvoortmeeuwen
hem met zijn achterpoten over d:
IHet 2e .Zaterdagmiddagelftal moest ning op Velsen b, terwijl adsp. b 'haar blusbaar enthousiasme aan de dag te
hanebalken gevleid, of hij liet zich
in de thuiswedstrijd tegen S.S.H, l doelgemiddeldc wat" opknapte door leggen. 'De voorhoede is nog 'het sloeg over de kop '
de vlag strijken. Jammer was het dat 'n grote overwinning op v. Nispen b. zwakste punt van het elftal, al moet Vijf leden van het 7e elftal van Zand* met een enorme knoert=plof weer naar
er zoveel kansen onbenut 'bleven.
er direct aan toegevoegd worden dat voortmeeuwen, hebben Zondag, na beneden zakken.
Ja maar als hij dan ook niet een
Adsp. b en c leden nederlagen, ter* De resultaten waren:
beide backs van H.G.C, een zeer goe* het spelen van een -wedstrijd in
Hillegom 3*T.Z.B.
2=2 de 'partij speelden. De achterhoede
aasje wil meewerken, dan moet hij
wijl adsp. d er lustig op los schoot en
Spaarndam
een
zeer
hachelijk
avon*
V.V.D. 3=T.Z.B. 2
2=1 van Zandvoort had het heel wat
gewoonweg maar weg.
een verdiende overwinning hoekte.
T.Z.B. 3=D.I.O. 5 '
,
1=6 zwaarder, maar speelde een uitsteken* tuur beleefd, dat nog goed' is afgelo»
Dan neem ik een kat', wat zeg ik.
pen.
De
auto
waarin
A.
V.
Koper
(be=
Uitslagen van j.l. Zondag: '
T-Z.'B. jun a*B.S.M. a
0=3 de partij. Vooral het opstellen van
eentje? Ik neem er zeven.
stuurder),
M.
van
Soolingen,
J.
de
1=2 Zaterdagmiddag:
Ten eerste zijn die belastingvrij en
Zandvoortm. 2=H.B.C. 2
rechtsback J. v. Pagee was in één Jong, Jan Koper én J. Kroon waien
i'
1=4
Zandvoortm. 3*Kennemers 4
T.Z.B. adsp. a=Ve!sen b
4=0 woord af. Ook keeper Bakels heeft gezeten, sloeg n.I. op de Zeeweg nabij ten tweede doen 2e minstens even*,
3=1
Zandvoortm. 4=H.'F.C. 5T.Z.B. adsp. b=v. Nispen b 10=1 vele gevaarlijke schoten weggewerkt. het Bloemendaalse strand verschil» veel vervelende dingen als honden.
2=1
R.C.H. 7*Zandvoqrtm. 5
Het einde kwam met 0=0. Voor Zand= lende malen over de kop en belandde Dus wat dat betreft ga ik er aan alle
5=3 GYMNASTIEKVER.^,O.S.S."
'Zandvoortm. 6*Hillegom 6
voort een verdienstelijk resultaat. aan de overkant van de rijweg. Na kanten op vooruit.
1=1 Afd.
Ze vernielen met hun z.g. zindelijke
Spaarndam 3=Za'ndvoortm. 7
Voor* H. G.C. een tegenvaller.
handbal.
«
het passeren van een personenauto is
R.CjH. bsZandv.m. jun. a
'Het vierde verloor met 4=0 van de wagen, gelukkigerwijs een solide gegraaf al de gewassen in je tuintje,
Zandvoortm. jun. 'b*Schoten b 2=1 Nu het Ie herenelftal de 'helft van Strawherries IV.
je woning binnen een
Lincoln, met het linkervoorwiel in de ont*pluimvee=ën
de competitie achter de rug heeft,
straal van minstens een km. ; En dan
De
jongens
verloren
met
6=1
van
berm
geraakt,
waarna
de
pogingen
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
laten wij hieronder' de ranglijst vol* Strawberries.
in Maart. Poets de Maartse nachten
van de chauffeur om weer op het met
Zandvoortm. 1»U.P.T.T.S.
1=2 gen:
hun griezelige geschreeuw alsje=
De dameswedstrijd Z.H.C. I=Alk= vegdek te komen.mislukten.
Zandvoortm. 2»S.SjH.
1=3
14 maar I vond geen doorgang.
7 O O
blieft niet uit.
S.S.V.U.
De
wagen
sloeg
verscheidene
keren
Hillegom a*Zandv.m. adsp. b 4=2
l
12
6 O
En dat allemaal gratis. Het is niet
O.S.S.
Het tweede verloor met 3=0 van m en werd zwaar beschadigd.
R.C.H. f=Zandv.m. adsp. c 10=0
3 O 4
Catchers
te geloven.
,
Alkmaar II.
J.
de
Jong
werd,
uit
de
auto
geslin»
H.F.C. i=Zandv.m. adsp. d
1=8
3 o 4
Geef mij maar poezen, wie weet
Amersfoort
gerd,
die
eerst
70
m
verder
omge*
l 4
2
Het programma voor a.s. Zondag
voor verborgen eigenschappen je
Aalsmeer
•ceerd tot stilstand kwam. Men is nog wat
o
l 4
Vriendschap
luidt:
met een beetje goede wil wel alle»
.nige
tijd
bezig
geweest
om
M.
van
ï 2 4
Turno
Heren: Z.H.C. I*H.B.S.
2 uur Soolingen, die bekneld was geraakt, maal uit die lieve beezies halen kunt.
O 5
H.O.C.
GELSKE DE NES.
H.B.S. II*Z.H.C. II
:e bevrijden.
Leiden III=Z.H.C. 3
Na het ongeluk hebben de onfor=
en
ZANDV. HOCKEY CLUB
Z.H.C. IV*Strawbernes V
11 uur Itumlijke voetballers •zitih naar het 5 jaar
In een sportief gespeelde wedstrijd Jongens: B.M.H.C. b=Z.H.C. a
Marinehospitaal begeven voor een
Dit is de titel van een rubriek die U heeft Zandvoort een 2=1 nederlaag ge=
onderzoek. Zij konden daarna -weer reserve-gemeentepolitie •
van nu af aan geregeld in de Z and: leden tegen Amsterdam III. Het was Dames: Laren II*Z.H.C. I
huiswaarts keren." Verschillende lie= De Reserve=Gemeentepolitie te Zand'
Z.H.C. II=Strawberries III 12.45 uur pen wonden en kneuzingen op. De
voort se Courant zult kunnen een wedstrijd waarin goed spel ver=
voort houdt 4 Nov. in Esplanade ter
toond
werd;
het
spel
golfde
steeds
Meisjes:
Z.H.C. a*Rood Wit c.
heren de Jong en Kroon moeten voor» gelegenheid van het 5 jarig bestaan
aantreffen.
alsnog het bed houden. Al met al van deze reserve=dienst een feeste=
heen en weer.
Een eenvoudige puzzle, waaraan alle
hadden de gevolgen uiteraard nog lijke bijeenkomst.
Na een tien minuten spelen -was 't
lezers van ons blad kunnen Amsterdam dat de score opende. Van KORFBALNIEUWS
veel erger kunnen zijn.
een veldmeerderheid van een der par» Wederom behaalde Z.K.C. adsp. een
meedoen, ziedaar de opzet.
"
'~~
Rfjkspostspaarbank
gelijk spel, namelijk met 1=1 tegen Zeepost
Makkelijker kan het eigenlijk niet. tijen -was echter geen sprake.
Het bleek wederom dat de voor* Nieuw Flora b adsp. Dit twaalftal Indonesië en Ned. Nw. Guinea:
Aan het postkantoor Zandvoort en
Hieronder vindt U de eerste fcrufs= hoede te onsamenhangend is, met te heeft thans zeven punten uit vijf
het daaronder behorende ambtsge»
ms
„Oranje",
18
Nov.
weinig onderling verband. Doelpun* wedstrijden door twee overwinningen Ned. Antillen: ms „Helicon", 12 Nov. bied werd gedurende de maand Oc*
woordpuzzle.
ten blijven hierdoor vaak uit. Tien en drie gelijke spelen.
tober 1953 ingelegd ƒ 61.350,81 en
ss „Stentor", 11 Nov.
Een prijs van een rijksdaalder is be- minuten voor rust was het E. Vlee*
'Z.K.C. 2 wist Zondagmorgen een Suriname:
terugbetaald ƒ 49.747,88.
Unie
van
Z.Afrika
en
Z.W.
Afrika:
schikbaar. Oplossingen dienen tiiters ming die met een fraai schot de stand 2*1 overwinning op Animo Ready 3
ms „Winchester Castle", 7 Nov.
te behalen, hetgeen niet onverdiens=
lijk voor Maandag 9 November 12 u. gelijk maakte.
lanada: ss „Maasdam", 9 Nov.
Na de rust het zelfde spelbeeld. telijk genoemd mag worden.
ss „Grote Beer", 10 Nov.
's middags aanwezig te zijn bij de Aan beide kanten evenveel aanval»
ss „American Defender", 12 Nov.
ZANDVOORTSE COURANT,
len welke echter strandden op de K.J.C. „NOORD"
Zuid Amerika: ss „Andes", 7 Nov.
hechte verdedigingen. Vooral back
Achterweg 1.
ss „Alhena", 11 Nov.
'H. Vermaas speelde een solide par* Na een felle doch sportieve comp.= Australië:
via' Engeland, 14 Nov.
tij. Beide partijen hadden zich reeds strijd zijn als winnaars over de maand Nieuw Zeeland:
Zeestraat 26 - Telefoon 2196
via Engeland, 7 Nov
verzoend met een gelijk spel toen October uit de hus gekomen:
Inlichtingen over de verzendingsdata
Amsterdam vlak voor tijd een doel= 1. A. Schaap, H. Bol, 3. G. v. Veen van
postpakketten
geven de postkan»
DAGSCHOTEL ƒ 1,75
punt maakte, helaas uit buitenspel, 4. Jb. Keesman.
r
toren.
" wat de overigens zeer goede scheids»
Er komen nog 2 maanden vóór de
MENU VAN DE DAG ƒ 2,75rechter ontgaan was.
einduitslag bekend wordt gemaakt.
'Het tweede verloor volkomen ver=
Zondags: Rijsttafel
diend met 5=0 van Alliancc II.
Vlak na het begin een aanval van DAMES K.J.C. „NOORD"
Gelieve
tijdig te reserveren
12
Zandvoort welke werd afgeslagen. Al De stand na 23 Oct. j.l. is als volgt
10 U
telefoonnummers
spoedig bleek dat de achterhoede niet
1. Mevr. F. Molenaar, 2. mevr. A
en adressen
in een al te beste vorm stak, evenmin Menks, 3. mevr. A. Kraaijenoord, 4,
14
de beide kanthalves. In de voorhoede mevr. A. Mulder.
2000 Brandmelding
was geen samenhang aanwezig. Al=
2403 Commandant Brandweer
leen keeper Keur, ondanks het door*
3043, 3044 Politie
laten van vijf doelpunten en spil Slop, BRIDGENIEUWS
Monopole
2100
Politie (alleen v. noodgevallen)
15
speelden een goede wedstrijd.
De selectiewedstrijden bij de Zand: 2345 Gcm. Secretarie
Dinsdag 3 Nov. S uur: film „Willie
Dat de rust slechts met 0*1 achter* vportse
Bridgeclub zijn thans beëin 2499 Gem. Geneesheer, Jullaniaweg la
en Joe in Tokio".
stand inging, kwam doordat Alliance digd, zodat
a.s. Woensdagavond in 2262 Informatiebureau VreemdelinWoensdag 4 Nov. 8 uur: idem. > ,
te weinig van de Vleugelspelers ge* de nieuwe lijnen
gespeeld
zal
worden
genverkeer.
Kiosk
Raadhuisplein
HORIZONTAAL:
Donderdag 5 Nov. 8 uur: film „De
bruik maakte.
l
Onderdaan", onder auspiciën van
1. redenaars; 6. deel van scheeps=
De A=lijn bestaat uit de volgend 2887 Stoomwasserij „Hollandia",
Na de rust speelde er slechts één
fönstrykery,
J.
H.
G.
Weenink,
Culturele Kring „'t Helm".
'
mast; 7. Paradijs; 8. bekende races elftal, n.I. Alliance. Nu speelde het koppels:
Pakveldstraat 30 a
Fam. Prins 298.11%; fam. Vallo
in Assen; 9. muzieknoot; 10. voer* wel over de vleugelspelers. In alle on*
Stadsschouwburg
2135
Zandvoortse
Courant,
Gertentuig; 12. Oude Testament; 13. auto derdelen van het spel was de tegen* 291.90%; heren Agsteribbe*Schutte
bachs Dnikkerjj, Achterweg l
Haarlem-merk; 15. bekende zee.
partij een klasse beter. Technisch, 288.39%; mevr. 'Barens«heer Heidoorn
tactisch enz. Ook ihet tempo lag veel 284.72%; dames van 'Dartelen*Penaa 2424 Autobedrijven „Binko"
Dinsdag
3
Nov.
8 uur; De Taneelver.
Oranjestraat en Stationsplein
VERTICAAL:
hoger dan dat vaa Zandvoort. 'Daar» 281.01%; fam. van Eckelt 277.71%.
met „Circus Knie".
i .
2975 Joh. sytsma's Leesbibliotheek
Zondag,S Nov. 8 uur: Het.Vrije To*
2. jool; 3. wiel; 4. jong mens; 5. land, bij kwam nog dat het bij Zandvoort dames Bakkenhoven*Vader 276.91%;
„De Opbouw". -Tollensstraat 47.
neel met „Graag of niet".
rijk; 8. druppel oogvocht; 11. deel aan vechtlust ontbrak. Geleidelijk heren van Dartelen*Vader 270.36%;
2886 Lichtstoringen. Bel op Donderdag 12 Nov. 8 uur: Toneelgr.
van een schip; 12. vloeistof; 14. en= aan \verd de score opgevoerd tot 5=0. fam. Vulsma 268.62% en heren Brug* 2465 en
Frits
Paap,
Prins
Mauritsstr,
3.
man*Elzinga
263.43%.
Het
derde
elftaü
heeft
haar
eerste
Theater met „Paard eet hoed".
zovoorts (afk.).
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strand boven het vaak volle Zand*
voortse. Onmiddellijk schoot ons
ech*
ter eveneens door het hoofd1: De
maatregelen van het Strandschap.
Het nog steeds officiële baadyerbod,
de 'beperkingen inzake badkleding etc.
die op het ,,niet*vrije" strand van
Zandvoort gelden, — ondanks het
meest soepele optreden van de po*
litie —, maar die op het Bloemen*
daalse strand niet van kracht zijn.
Ook dit draagt er wellicht toe bij dat
....Deze zomer busdienst op proef van Heemstede naar Zandvoort....
vele reizigers dan toch maar liever
het 'Bloemendaalse strand, waar men
geen last kan krijgen, ver*
Dinsdagmiddag werd door de N.ZJH.V.M. een persconferentie belegd, zeker
kiezen.
waarin de veranderingen in en uitbreidingen van diverse diensten van de
Een oud onderwerp; de opmerking
tramweg*maatschappij een onderwerp van bespreking uitmaakten.
van N.Z.H.*zijde overtuigde ons ech*
De heer Jurrissen, Directeur der N.Z.H., merkte op dat hij van tijd tot
ter weer eens opnieuw van de nood*
zaak tot herzieningen in de strand*
tijd nog al eens werd opgebeld omtrent de stand van zaken bij de tram*
schapsbepalingen die, doordat ze nog
verbinding Amsterdam*Zandvoort die, zoals genoegzaam bekend is, zal
steeds officieel zijn aangegeven, be*
worden vervangen door een busdienst.
lemmerend werken, terwijl ze ander*
zijds toch reeds algemeen door pu*
Ofschoon deze kwestie in het ka* voort dan ook uitvoerig was gerea* bliek en overheid blijken te worden
der van bovengenoemde conferentie geercl, luidde het antwoord bevesti* veronachtzaamd.
eigenlijk nauwelijks voor bespreking .gend.
in aanmerking kwam, deelde spr. me,*
Toen wij daarop de mogelijkheid
de dat de onderhandelingen met de
gemeente Amsterdam die, zoals men van een bus*eindpunt aan het Zwarte 28—29 November
weet het verdwijnen van de trams uit Veld aanroerden, deelde de heer
de binnenstad voorstaat, prettig ver* Jurrissen ons mede, dat er van de
lopen. In October '54 /.al de dienst
SloterdijksAmsterdam (dus niet Zand* zijde van de N.Z.H. tegen dit punt
„De ambtenaar in
voort*Spuistraat) worden gestaakt.
geen overwegende bezwaren beston:
In het aantal uitbreidingen van de den. Een mededeling die ons uiter* Er is een merkwaardig onderscheid
busdiensten der N.Z.H., is er één die aard, na de pleidooien die o.m. door tussen de functie, die de ambtenaar
voor dit punt zijn gehouden, bij* in het maatschappelijk bestel heeft
voor Zandvoort niet van belang ont* ons
zonder prettig heeft getroffen. Of* en de waardering, die hij van de
bloot is. In de komende zomermaan: schoon de N.Z.H, het punt bij de maatschappij ontvangt.
den wil de N.Z.H. n.l. een proef ne: watertoren prefereert — ook al om*
,Het is ondenkbaar, dat onze heden*
de busdienst van tBloemendaal
men met een busdienst van Heem: dat
naar Zandvoort dan kan worden daagse maatschappij functioneren
stede naar Zandvoort.
doorgetrokken, blijkt dus dat de kan zonder de dienst van het ambte*
Maatschappij eventueel wel tot con* lijk apparaat. Deze dienst aan de
Vanzelfsprekend hebben wij bij het cessies geneigd is. Iets dat voor Zand* maatschappij is tegelijkertijd dienst
horen van deze mededeling onze oren voort wellicht van het grootste be* aan de mens. Datgene echter, wat te*
gespitst. Een dergelijke verbinding lang zal blijken te zijn.
recht of niet terecht aan het ambte*
lijkt ons voor Zandvoort inderdaad
Nog even hebben \vij daarop de lijk apparaat, precieser: aan de amb*
niet zonder belang.
mogelijkheid aangesneden van het tenaar dikwijls verweten wordt, is
Zoals gezegd, is dit een proefne* omschakelen van de huidige tram* juist dat hij in zijn dienst de mens
ming van de N.Z.H, en het is na* baan in een speciale „busbaan". De vergeet en slechts functioneert met
tuurlijk de vraag in hoeverre een der* heer Jurrissen deelde daarop mede uitschakeling van de factor mens, zo*
gelijke dienst voor de Maatschappij dat omtrent deze materie nog geen wel in de ambtenaar zelf, als in zijn/
rendabel zal blijken te zijn.
definitieve overeenkomsten bestaan. haar cliënt.
Het blijft een vraag in hoeverre 'het
Uiteraard waren wij benieuwd, zo* Hij releveerde de suggestie van bur*
wel uit het oogpunt van publiek als gemeester van Fenema om de baan mogelijk is, deze menselijke factor
middenstand gezien, waar het eind; voor de somma van ƒ l,— aan de volledig tot zijn recht te laten komen
punt van deze busdienst in Zand* Gemeente Zandvoort - over te doen, irt het - werk van de ambtena(a)rcs.
voort zou korflcn te liggen.
die dan de noodzakelijke voorzienin* Immers men zou kunnen stellen dat
Wij hebben deze vraag aan de 'Di* gen zou kunnen treffen. Spr. was een hoge mate van objectiviteit drin*
rectie der N.Z.H, gesteld, doch deze echter optimistisch over deze aange* gend gewenst is voor de juiste ver*
kon ons nog niet mededelen waar legenheid die door de N.Z.H, met vulling van de ambtelijke functie.
Een tweede vraag is of ook juist
deze eindhalte in onze badplaats zou souplesse zou wordtn aangepakt, zo*
komen. Ook het aanvangs*punt in dat een gunstige oplossing voor alle de ambtenaar niet zou moeten laten
Heemstede is nog niet bekend.
partijen blijkbaar geenszins tot de gelden dat hijzelf in zijn functie als
In aansluiting hierop hebben wij in onmogelijkheden behoort. Het „bus* mens tot zijn/haar recht moet komen
één moeite door geïnformeerd hoe baan*plan" heeft dus kennelijk enige en als zodanig door de cliënten ge*
waardeerd worden.
het stond met het „grote probleem" weerklank gevonden.
Hier liggen problemen, die tenslot»
n.l. het toekomstig eindpunt in Zand»
te culmineren in de vraag wat dienst
voort van de bussen die de tram van
aan de mens is of nog dieper wat het
hier naar Amsterdam zullen vervan*
Een ander punt dat tijdens deze be* betekent mens te zijn tegenover
gen.
Ook hierop kon de Directie der N. sprekingen even terloops werd aan* mens.
'Het zijn deze vragen, die Arbeiders
Z.H. geen definitief antwoord geven, geroerd, mogen wij hier dunkt ons
Gemeenschap der Woodbrookers er
maar toch meenden wij een geluid te niet zonder meer passeren.
Door de N.Z.H, directie werd n.l. toe bracht een weekend voor ambte*
mogen beluisteren dat velen in Zand*
voort niet onaangenaam in de oren regelmatig opgemerkt dat er vele naren te organiseren om in een operi
treinreizigers uit Amsterdam zijn die en eerlijk gesprek met deze vragen
zal klinken.
De Directie gaf te kennen dat door in Haarlem uitstappen om dan de bezig te zijn.
Het is van zeer groot belang, dat
Burgemeester van Fenema onlangs bus te nemen naar het Bloemendaalse
de ambtenaar die op zoveel plaatsen
uitvoerig is medegedeeld aan de pers, strand.
Hiervoor zijn wellicht verschillen* van de maatschappij zijn arbeid ver*
dat de voorkeur van de N.Z.'H. uit*
ging naar een eindpunt bij de waters de oorzaken te vinden, zoals b.v. een richt, zijn invloed uitoefent * en stel*
toren. Op onze vraag of de Directie voorkeur van verschillende badgas* lig de gang van het maatschappelijk
wist dat op de/e suggestie in Zand* ten voor het rustiger Bloemendaalse gebeuren daardoor mee beïnvloedt »

Directie N.Z.H.:

Geen overwegende bezwaren
tegen buseindpunt
aan het „Zwarte veld"

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

en
Het filmprogramma
dat gisteravond in
Monopole werd ver:
loond, heeft ons nog:
maals kunnen oven
tuigen van de vol:
strekt eigen waarde
die de z.g. korte film heeft. Een
waarde, die o.i. nog fe algemeen
wordt ontkend. Niet alleen door het
publiek, maar evenzeer door samen:
stellers van filmprogramma's.
liet is zeker niet zo dat met het
vertonen van het filmjournaal en
eventueel een reclame:film aan de
functie van de „korte film" recht is
gedaan. •
Indien men denkt aan de enorme
hoeveelheid documentaires, teken:
films (van het goede soort), filmpjes

Cursus te Bentveld

Feestelijke eerste lustrumviering
van Zandvoortse Reservepolitie
Woensdagavond 4 November had in
Hotel „Esplanade" de feestelijke her*
denking plaats van het feit dat vijf
jaar geleden het corps van de Reser*
ve Gemeentepolitie werd' opgericht.
De zaal was daartoe met enige vlag*
gen smaakvol versierd.
De heer J. K. Haarsma in zijn kwa*
liteit van voorzitter van de Contact
Commissie sprak een welkomstwoord
tot alle aanwezigen, speciaal tot
burgemeester Mr H. M. van Fenema,
die ondanks zijn drukke bezigheden
deze avond voor het Korps had wil*
len vrijhouden.
Tevens heette hij ook de korpschef,
de heer H. P. Huijsman, alsmede de
beide heren inspecteurs en de 'heer
Jhr Mr A. S. de Savornin Lohman
van harte welkom.
De heer Haarsma wilde niet terug»
grijpen op de afgelopen vijf jaren van
het jubilerend corps, maar verzocht
allen, in -verband met de toekomst,
de schouders onder het werk te zet*
ten, zodat dit corps zowel kwalitatief
als kwantitatief aan de verwachtin*
gen zal voldoen, die de overheid er*
aan stelt.
Ten slotte heet hij de nieuwe leden,
die uit handen van de burgemeester
aanstonds de verbandacte zullen ont*
vangen, hartelijk welkom.
Hie.nta.' gaf hij het woord aan bur*
gemeester ïvan iFenema, die het zeer
op prijs''stelde om op deze avond ook

de dames te kunnen begroeten, daar
het veelal de vrouwen zijn, die bij hun
mannen het enthousiasme voor het
overkoepelende orgaan Steunt Wettig
Gezag stimuleren.
De burgemeester bespreekt voorts
de taak van S.W.G.: „In nood is men
saamhorig en Steunt Wettig Gezag
is de organisatie, die de mensen rijp
maakt voor die saamhorigheid".
Verder spreekt burgemeester van
Fcnema zijn grote waardering uit
voor degenen die ons, als een ge*
schenk, hun vrije tijd geven om zich
te bekwamen in de taak, die ze vrij*
willig op hun schouders-namen. Mo*
mcnteel beschikt men slechts over
35 leden, maar de burgemeester is
er van overtuigd dat het toegestane
aantal, n.l. 48 leden, weldra bereikt
zal worden.
Hierna gaat spr. over tot het uit*
reiken van de verbandacte aan de
heren G. J. van Staveren, J. Paap, A.
Klinkert en (H. Stam.
'Het woord is daarna aan de heer
iH: 'P. Huijsman, korpschef van de
gemeentepolitie. De heer Huijsman
zegt geen critiek te willen uitoefenen,
omdat men een groep die men waar*
dering toedraagt, niet gaarne becri*
tiseert. Deze waardering heeft hij
voor ieder lid, ondanks politieke
richting of godsdienstige overtuiging.
De heer Huijsman toont de nood*
zakelijkheid aan van een goede team*

de maatschappij'
zelf klaar gaat zien wat en hoc zijn
dienst is en kan zijn.
Het programma is als volgt:
Opening Zaterdag 17 uur;
De functie van het ambtelijk appa*
raat in de hedendaagse maatschap*
pij, Mevr. Dr H. Verwey*.Tonker
Zaterdag 19.30 uur;
Ochtendwijding Zondag 9.45 uur;
„Hoe ziet de burger de ambtenaar?"
Mevr. E. J. Wilzen*Bruins, Zondag
10.15 uur;
„Omgang met mensen", Dr A. van
Biemen, Zondag 14.30 uur;
Sluiting Zondag 18 uur.
Leiding: Dr A. van Biemen en Mej.
Ds W. H. 'Buijs.
Opgaven voor dit weekend kunnen
ingezonden worden aan de adminis*
tratie van de A.G., Bentveldsweg 3.

over kunst en kunstenaars, die in de
loop der jaren door vooraanstaande
cineasten zijn vervaardigd, dan moet
men lot de conclusie komen dat hei
aantal vertoningen van deze produc:
ten daar wel bijzonder povertjes te:
gen afsteekt.
Het publiek is geneigd om de korte
film als een soort bladvulling in hel
filmprogramma te zien, in het on:
gunstigste geval met de zelfde ogen
waarmee men de advertentieplaatjes
op de koop toeneemt.
Een groter aantal vertoningen van
deze korte films zou echter onom:
siotelijk kunnen bewijzen hoe slecht
een dergelijke zienswijze gerechtvaar:
digd is en hoe zeer de korte film aan:
spraak mag maken op erkenning van
de wezenlijke functie, die hi) zonder
enige twijfel bezit.

Vierde prijs
voor de Zandvoortse Politie
De Haarlemse Verkeerspolitie orga*
niseerde ter gelegenheid van haar 30*
jarig bestaan een uitgebreide en ge*
compliceerde puzzlcrit, waaraan o.m.
door de Zandvoortse politie met ccn
auto en motor met zijspan werd deel*
genomen. Korpschef .Huijsman als
kaartlezer en Insp. P. Dpuma als
chauffeur legden. beslag in hun Ford
beslag op de 4e prijs uit vele deel*
nemers uit alle delen van het land.

Bezoek aan het circuit
In October werd het Circuit door
597 auto's bezocht terwijl de cijfers
voor de zomermaanden waren: Juni
1028, Juli 1209, Augustus 11S3 en Sep*
tcmber 621. De meeste motorrijwie*
len kwamen in Juni: 504.

VOORTREFFELIJKE FILMKUNST
in Zandvoort
Een vrijwel geheel bezet Monopole
heeft gisteravond een uitgebalanceerd
filmprogramma kunnen zien, waarin
drie werken, ieder op hun eigen wijze
zorgden voor een zeer sterke com:
binatie.

tuaties in een bewogen, felle en in*
dringende dramatiek zijn weergege*
ven. Een bijna onwezenlijke vlucht
neemt het werkje
in zijn laatste pas*
sages, als Goya:s etsen de grenzen
van de werkelijkheid overschrijden
om zich met een vreemde, gekwelde
wereld bezig te houden, waar spot en
aanklacht dooreengeweven zijn.
Met een uiterst verfijnd gevoel
heeft Emmer deze beelden in een snel
doch vloeiend rhythme gevangen en
de filmische en muzikale gedachten
versmolten tot één geheel dat ons een
hevige indruk heeft nagelaten. Een
merkwaardig en in eerste instantie
misschien moeilijk te verwerken film*
werk, dat echter naar onze mening
recht heeft op een veel algemenere
erkenning.
De hoofdfilm van deze avond was
de reeds 'eerder in ons blad bespro*
ken film „'Der Untertan", naar 't ge*
lijknamige boek van Heinrich Mann.
Een film die onbarmhartig en kei*
hard het mes zet in de eigenschap*
pen die de Duitsers met name be*
rucht hebben gemaakt.
Een \verk dat met de meest bittere
en cynische middelen de „Herren*
mentaliteit", het afgodisch nationalis*
me en de dubbele moraal uit elkaar
rafelt, ja scheurt, in een nauwkeurig
opgebouwd betoog. Een tendenzfilm
van onmiskenbare klasse, waarin de
filmtaal een vlijmscherp en meedo*
genloos wapen werd.
Al met al beantwoordde deze avond
aan eisen waarin de filmliefhebbers
maar zo zelden worden tegemoetge*
komen en het is plezierig dat 't Helm
dat met deze avond dit keer ten volle
deed.

Deze avond werd begonnen met de
Tsjechische poppenfilm „Song of the
prairie", een bijzonder charmante pa:
rodie op de heldhaftigheid die in ge:
ijkte cowboyfilms nog al eens ten
toon wordt gespreid.
Alle elementen voor dit soort films:
de held, de schone vrouw en de ge:
wetenloze boef worden hier op een
superieure wijze met eigen middelen
doodgeslagen, indien men deze ironi:
sche karaktertekening zo eens mag
betitelen.
Het werkje munt uit door zijn
fraaie kleur en door de prachtige soe:
pelheid die men in de bewegingen
der poppen heeft weten te leggen.
Het is daarbij doorschoten met der:
mate originele verrassingen en spe:
geest, omdat het in tijden van nood lingen dat men gerust mag zeggen dat
alleen mogelijk is met een corps te de Tsjechen hier een meesterwerkje
werken waarvan de teamgeest in hebben afgeleverd.
orde is.
De tweede voorfilm van de Italiaan
Hierna sprak de heer De Savornin
Emmer, geeft in ca 8 minu*
Lohman zijn gelukwensen uit, memo* Luciano
een aantal beelden te zien uit de
rerend het feit dat zijn samenwer* ten
etsen van de Spaanse 19e eeuwse
king met de vorige korpschef altijd schilder
de Goya. Dit filmpje is het
een zeer prettige was. Hij is ervan treffendste
aan Goya dat
overtuigd dat ook de samenwerking /Ach denken eerbetoon
laat. De muziek van Al*
met de heer Huijsman niets te \ven* beniz, gespeeld
door Andres Segovia
sen zal overlaten. Hij biedt, het jubi» maakt er zulk een
essentieel onder*
lerend' korps een prachtige bloemen* deel van uit, dat visie,
en klank tot
mand aan, die spontaan door de heer een verbeeldende eenheid
ge*
Haarsma aan mevrouw van Fenema worden. Deze etsen van Goyazijn
behan*
wordt overhandigd, waarop de bur* delen in eerste instantie de rampen
gemeester hartelijk dank zegt voor van de oorlog, waarin mensen en si*
deze hoffelijke geste.
De heer Lohman reikt vervolgens
een fraaie oorkonde uit aan alle Ie*
den die voor 1953 lid waren. En hier*
mede was het officiële gedeelte van
Wellicht nog deze maand
deze avond afgelopen.
Echter men bleef nog enige tijd
bijeen, gezellig beziggehouden door
opdracht voor aanleg nieuwe tennisbanen
cabaretprogramma, waaraan o.m. me*
dewerking werd verleend door „The
Chromatics" en Mr Mistica. De heer Naar wij vernemen hoopt de T.C.Z. zullen zich — zoals tot nu toe helaas
W. v.d. Mije vertoonde het bekende nog in de loop van deze maand op* het geval was — niet meer buiten
Chaplin filmpje „Charlie als politie* dracht tot de aanleg van de nieuwe Zandvoort moeten begeven om hun
banen te kunnen geven.
sport al „badgastende" te beoefenen.
agent".
Als eerste stap zal tot plaatsing
Als winter*oefening wordt momcn*
van een hekwerk worden overgegaan, teel Badminton gespeeld en wel iedere
WATERGETIJDEN
hetgeen •waarschijnlijk door 'n Zand: Donderdagavond in „Ons Huis". De/c
HW LW
LW
Strand voortse firma zal geschieden. Daarna avonden hebben een zeer geanimeerd
berijdbaar wordt de grondlaag onderhanden ge* verloop en .zullen tot einde Februari
Nov.
S 4.15 11.30 16.27 23.30 8.30*14.30 nomen en begin 1954 worden de ba* worden voortgezet.
9 4.47 12.— 17.— 24- 9.00*15.00 nen dan verder speelklaar gemaakt.
Sinds 30 Oct. in ons blad bekend
10 5.23 12.30 17.37 0.30 9.30*15.30
'Het bestuur heeft inmiddels beslo* werd gemaakt dat er nieuwe banen
11 6.- 13.— 18.16 1.30 10.00*16.00 ten voor tennisspelende badgasten komen, heeft de Tennisclub Zand*
12 .6.40 13.30 18.59 2.- 10.30*17.00 een bijzondere regeling te treffen in voort uitbreiding ondergaan en het
13 7.23 14.30 19.50 3.- 11.30*18.00 de vorm van introductie*kaarten. De* ziet er naar uit, dat het maximum
14 8.26 15.30 20.57 4.- 12.30*19.00 ze badgasten kunnen op weekdagen van 90 leden spoedig zal zijn bereikt,
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn. van de banen gebruik maken en zij zo vernemen wij.

Uitvoering .
Zandvoortse Muziekkapel

Ingezonden

Onze jj UZZj O-rubriek

Mensen en zaken

De weerlozen.
Het is de laatste tijd geen zeldzaam
verschijnsel dat ouders hun kinderen
mishandelen. Soms neemt dit euvel
Zeer geachte Redactiel
vormen aan, die ingrijpen van de
'Binnenkort dreigt er een Paradijs
strafrechter noodzakelijk maken. Men
voor Zandvoort verloren te gaan. Het
is geneigd te zeggen: Een teken des
enige recreatie=duingebied dat het
tijds.... overspannen ouders.... wo»
aan de Zuidzijde van Zandvoort
ningmiscre enz. Dat kan misschien
heeft, is bestemd voor scholen, hui»
wel waar zijn, maar je hele hart komt
zen en motorgeronk. Vele harten
in opstand, als je leest van een „va*
hebben gebeden voor behoud; zou
der", die z'n kind van vier maanden
dit besluit pok zijn gevallen als het
afranselde, totdat het stierf
gebed was ingevoerd in dc f Gemeen»
En wat te denken van een „moe»
teraad? Was'dit offer nodigden wie
der", die haar baby van negen maan»
dragen dit? 'Kon de koolrapengroei
den eerst met een dekenklem sloeg
van Zandvoort niet worden_ opgevan»
en het stakkerdje toen tegen de rand
gen aan die zijden van Zandvoort
van de wieg dooddrukte
omdat
waar ruimte overbleef? Het verlies
het zo huilde
zal onherstelbaar zijn en was dat,
En deze week werd weer een nieuw
hetgeen de Hemelse Vader van ons
geval aan de trieste lijst toegevoegd:
verwachtte: van velen om bet offer
Een ouderpaar in Grouw bestond liet,
te brengen en van anderen het te
zijn vierjarig dochtertje zodanig te
vragen? Een belangrijk deel van de
mishandelen, dat het kind overdekt
bevolking en vele zomergasten vont
was met blauwe plekken. De vader
den er vertier, 't Zal nooit meer zijn!
verklaarde dat hij het meisje beest»
Veeleer had men dit duingedeelte
achtig had geslagen en de moeder
voor recreatie meer moeten uitwer»
'zette het kind meermalen naakt in
ken!
de regen en joeg het daarna met een
Brandalarm
In de evacuatietijd had een der in»
'mattenklopper naar binnen. Toen de
Omstreeks
half
twaalf
werd
Dinsdag»
gczetcnen het idee uitgewerkt, in de
politie ingreep, trof zij het meisje aan
avond de brandweer gealarmeerd op de zolder, 't Had geen kleertjes
Zuidelijke duinen belangrijke stuk»
voor
een
brand
in
de
woning
van
de
ken voor recreatie te behouden en
aan.
* •
lithograaf Aart van Dobbenburgh aan
tussen de huizen en villa's achter»
In dit laatste geval was het gedrag
de
Duindoornlaan.
Binnen
enkele
langs een strook, met wandelpad in
van de ouders bijzonder cynisch,
ogenblikken was de wagen op weg want de moeder zei „dat die meid
de laagte, te sparen, met tunneltjes
naar
'Bentveld,
zodat
men
na
onge»
onder door de wegen verbonden, en
op haar zenuwen werkte". En de va»
veer zes minuten ter plaatse was.
alzo een langdurige vrije wandeling
der wilde wel van het kind af.
De
brand
viel
wel
mee,
maar
de
biedend tussen begroeide hellingen,
Er zijn veel dingen, die grote men»
schrik
van
de
bewoners
niet.
De
hier en daar een rustpunt, het pretti»
sen verontrusten, zij hebben zorgen
kachel had plotseling een grote vlam en kunnen vaak slechts' met de
ge aan het aangename parend, 't Leek
laten zien; het deurtje werd wegge» grootste moeite het hoofd boven wa»
aantrekkelijk! Maar hoeveel mooier
slagen. De brandweer had niets an= ter houden. Slechte sociale omstan»
ders te doen dan de kachel met ver» digheden kunnen dikwijls van een
(Ingez.
eende krachten buiten te zetten en mens iemand maken, die medelijden
weer in te rukken.
„Het Voetlicht"
opwekt. Geestelijke spanningen kun»
nen zo ondragelijk worden, dat een
De R.K. toneelvereniging 't Voetlicht Harmonicagaas
mens e.en geheel andere wordt dan
zal op 15 en 22 November een opvoe» rondomjhet circuit?
hij oorspronkelijk was. 'Dit alles mag
ring geven van het toneelstuk: „Ex»
„een teken des tijds" ge»
cuseer, ik ben mijn zus". Deze uit» In aansluiting op de aanbeveling van inderdaad
GEDUCHTE TEGENVALLER VOOR MOTORCLUBS:
worden. En het is tragisch dat
voeringen worden gegeven in het Pa» de A.I.D.C. in hun rapport aan de noemd
zo is, want op velerlei gebied en
F.I.F.A. en de F.I.M. heeft de Direc» dit velerlei
tronaatsgebouw.
redenen wordt onze eeuw
teur van het circuit aan het Bestuur om
de verlichte genoemd, terwijl er op
een
crediet
aangevraagd
om
de
prik»
Auto-ongeval
keldraad»afzettingen langs de baan geestelijk gebied vaak zo'n diepe
Woensdagmiddag reeds omstreeks 12 te vervangen door harmonicagaas. duisternis heerst.
Ergens in een mens moet een norm
uur een auto over de spoorwegover» Het is de bedoeling allereerst de
gang nabij de 'Noorderduinweg, toen plaatsen waar gewoonlijk veel pu» zijn, die hem er voor behoedt de ma»
teriële dingen te overschatten, zodat
de bestuurder door de gladheid van bliek staat, te behandelen.
M.C. Zandvoort overweegt prestatiesritten in de duinen
-hij er niet aan ten gronde behoeft te
de rails de macht over zijn stuur ver»
loor en op het * baanvak terecht
Het is waarschijnlijk flat de Grote gaan.
Wie kan zeggen waar de ellende in
Puzzleritten, stippenritten enz. voor terlijke handhaving van de nieuwe kwam om tegen de spoorboom tot Prijs van Nederland wederom op 7
gezinnen is begonnen, wanneer zijn
auto's en motoren zijn de laatste tijd wetsbepalingen op den duur ten De» stilstand te komen. De bestuurder, Juni zal worden verfden.
mensen, die elkaar liefhadden en kin»
partementc houdbaar zal blijken te de 32»jarige G.H. uit Haarlem, liep
meer en meer in zwang gekomen.
S
Ook Zandvoort heeft een actieve zijn. Dit zal de toekomst echter een vrij ernstige hoofdwpnde op, B U R G E K L I J K E S T A N D deren kregen, hun kinderen gaan ha»
ten? 'Waarschijnlijk is er tussen deze
vereniging in de M.C. „Zandvoort", eerst kunnen leren. Al met al is deze evenals zijn 14=jarige passagier E.P.V.
30 Oct.-5 Nov. 1953.
nimmer liefde geweest, want
die geregeld dergelijke ritten" organi» nieuwe wet — al moet men waarde» eveneens uit Haarlem.
Geboren: Leonard Jacobus, zoon van mensen
dat, wat voor velen zegen genoemd
ring hebben voor het feit dat de
Nadat Dr van Es de eerste hulp
seert.
M. Steetskamp en W. der Neder» wordt,
was voor hen een gruwel.
De belangstelling voor deze vanuit overheid een zo veilig mogelijk weg» had verleend werden de slachtoffers
landen; Henriëtte Carharina Petro»
En daarom vergrepen zij zich aan
Zandvoort georganiseerde ritten was gebruik bevordert — voor de diverse per gemeentelijke ziekenauto naar
nella, dochter van H. L. van den hun
kinderen, omdat zij in hun koud
en is steeds groeiende. -Het aantal clubs een geduchte tegenvaller. Ook het 'Diaconessenhuis in Haarlem over»
Bogaard en C. Meirmans; Sijtje,
deelnemers bedroeg in vorige jaren voor de plaatselijke vereniging, waar» gebracht. Later konden beiden naar
dochter van J. Koper en J. C. van egoisme de geestelijke waarde van het
kinderbezit niet telden.jHun kinderen
omstreeks 35, klom op naar ca 60, van, naar men ons verzekerde, geen hun woningen worden vervoerd.
Wijk.
De politie stelt een nader onder» Ondertrouwd: A. J. Horemans en H. bezorgden hen last.... de-weerloze
tegenwoordig is het echter geen zeld= enkele deelnemer aan de ritten in het
huilden en daarom moes»
za'amheid dat over de 100 inschrij» bijna 5 jarig bestaan een aanrijding zoek in. De wagen werd aan dé voor»
van Oorschot; G'. H. van Zomeren stumperds
ten ze maar weg. ,
veroorzaakte.
zijde beschadigd.
vingen worden genoteerd.
en A. Bol.
Er wordt zo veel gesproken over
Er is op dit gebied echter een
vertrouwen in de toekomst. Maar hoe
zware kink in de kabel gekomen door
kan er vertrouwen zijn, als er geen
een verandering in de Wegenver»
enkele geestelijke basis richting aan
keerswet, waardoor dergelijke wed»
dat vertrouwen geeft?
strijdachtige ritten voor motorvoer»
Iemand, die z'n kind doodt of mis»
tuigen voortaan niet meer zonder een
handelt, omdat 't op z'n zenuwen
speciale toestemming van de Minis»
werkte, heeft eerst de geestelijke zij»
ter van Verkeer en Waterstaat kun»
de van zijn bestaan vermoord. Tóén
nen plaatsvinden.
was er weinig meer voor nodig om
hulpeloze wichten „beestachtig" te
Deze nieuwe maatregel is welis»
. .f. Wordt het goede jongensboek nog geschreven? . . .
mishandelen. 'Want een mens zonder
waar reeds enige tijd officieel in wer»
geestelijke waarden is een beest.
king getreden, tot dusverre werden
LMOMUS.
bovengenoemde ritten echter nog Het zijn de volwassenen die de boeken schrijven voor het kind. H,et zijn
Artapapa's,
de
A.F.C.ers,
als
voet»
oogluikend" toegelaten. Deze verande» de volwassenen die de boeken geven aan het kind. Het zijn nogmaals de bal»boek nimmer overtroffen in Ne»
(Adv.)
ring in de Wegenwet kwam name»
volwassenen die het kind laten kennis maken met de wereld der fantasie. derland, .Erich Kastner met zijn
lijk nogal onverwachts.
meesterlijke
Emil
en
de
detectives,
Hoe het ook zij, van nu af zullen En van de volwassene tenslotte hangt hef af hoe die wereld eruit ziet. De
Onrustig, gejaagd?
Kiviet met zijn Dik Trom's en,
de ritten zonder speciale vergunning afhankelijkheid van hef lezende kind ten opzichte van de ouderen is dus Joh.
Mijnhardt's Zenuwtablettea
de boeken over Bram Vingerling van
niet meer getolereerd kunnen wor» wel totaal.
sterken en kalmeren Uw zenuwen.
de schrijver wiens naam ons momen=
den.
niet te binnen wil schieten; Feith,
Voor het aanvragen van een derge» De verantwoordelijkheid van de ouderen dus, zo zou men kunnen opmer* teel
De levende mummie, Milne: Winnie
lijke vergunning dient een request te ken, even totaal. Inderdaad. Hoe belangrijk dat is, gaat men ontdekken de
Pooh en vervolgen, de boeken van Gevonden voorwerpen
worden gezonden aan de Minister,
Boerenoorlog van Penning, de ge» Aanwezig ten burele:
waarschijnlijk met route»beschrijving, wanneer men de aard van de kinderboeken zoals die in de laatste dertig, de
van Joh. Been, de Bruin lederen portemonnaie m. inh.;
waarna een dergelijk request om ad» veertig jaar door de jeugd zijn verslonden en vereerd, eens gaat verge: schiedenisboeken
onbekende maar ook voor portemonnaie,
vies* naar Ged. Staten, vandaar naar lijken. Het blijkt dan duidelijk dat het karakter van een tijd, de sfeer, eigenlijk
half stof half leer, met
ouderen nog superieure boekjes als inh.; blauwe glacé
Pröv. Waterstaat, naar Gemeeniebe»
dameshandschoen,
f
Kees
de
jongen,
Het
taaie
ongerief,
de
onderwerpen
die
zo'n
tijd\beheersen,
door
de
volwassene
niet
slechts
sturen en dan weer dezelfde weg e=
lang model; blauwe rechter dames»
Het
grijze
kind
van
Theo
Thijssen;
in
zijn
eigen
„grotetmensensboeken",
maar
minstens
evenzeer
in
het
boek
rug moet gaan om al of niet te v» or»
gewoon model; rechter
dit alles dus naast de namen van handschoen,
den goedgekeurd. Met deze ,ja'ig van voor het kind zijn neergelegd.
dameshandschoen, bruin glacé; reen*
Karl
May,
Jules
Verne,
Daniël
Dezaken is naar het zich laat aanzien
ter kinderhandsch., bruin glacé; kin»
foe, die wij reeds even aanhaalden.
in het algemeen een maand of twee
derwantje, bruin»geel»groen, (L.)
~
,
,
,
.
,
,
,
Reeds
tegen
de
laatste
oorlog
be»
rechter dameshandschoen,-- zwart;
gemoeid....
Ook het kinderboek ademt de geest te, Niels Holgersson, GuUiver.' Boe» gon de bedenkelijke tendenz. De rechter
Het spreekt vanzelf rl.it Je Motor» van
dameshandsch., blauw glacé;
zijn
tijd;
die
het
kind
ondergaat,
ken
die
weliswaar
hun
jeugdige
Ie»
„kwartjes»boeken"
in
hun
bekende
cluBs — zoals M.C. „Zaniwoit' T\. die van invloed is op zijn denken en zerskring nog niet geheel verloren grote formaat met groen», geel» en rechter want, grijs; rechter want, bl.;
—, die om de 2 a 3 we'<_-n een puzsr'e» voelen, die kortom zijn vorming me» hebben, maar die wellicht toch op paarsgerande omslagen werden po» shawl, geel; ceintuur, grijs; vulpen,
of stippenrit organiseren in. hun acti» de helpt bepalen. Een gelukkige om» weg zijn dit te doen, wanneer de pulair. Op de markt kocht men er groen; ï paar bruine lage'kindersch»;
viteit enorm worden beleimiiid.
wanneer zo'n tijd de mo» ouderen voortgaan hun, 'hierboven twintig voor 3 kwartjes, daarmee 5 sleutels aan ring; l losse Lips»sleu»
Naar wij vernemen denkt ws:i er standigheid
tel; l paar blauwe glacé dames hand»
gelijkheden
schept
een rijke boei» reeds genoemde, moderne mentali» eigenaar wordend van een stapel ge» schoenen;
bij de M.C. „Zandvoort'' dan ook al ende fantasie, een tot
sleutel, kastdeur; loper;
ongelukkige
wan»
teit
in
steeds
grotere
mate
door
de
heimzinnigheid,
'spanning
en
opwin»
over om een deel van deze activi'cit neer een dergelijke tijd niet veel an» jeugd»lectuur uit te strooien. Met ding, die reeds duidelijk van een ma* grijs sporthemd; Eng. sleutel; cein»
te richten op speciale prestatie»ritten ders weet te doen dan zijn smake» welk een onvermengde bewondering tige kwaliteit was.
tuur, blauw; 6 sleutels aan rood 'band»
in het duingebied, ,xv. achter de Ure» loze, harde feiten te verwerken in een moet men terugdenken aan de Jules
je; 2 koffersleuteltjes.
Tijdens
en
na
de
oorlog
de
hoogtij
derodestraat, waartoe men dan toe» banaal verhaal. Wij «ouden in het al» Verne*boeken, die in hun meesterlijke van de sensatie in de xreeds even ge» Aanwezig bij de vinder:
stemming van de Gemccntulijke ovir» gemeen willen beweren dat momen» fantasieën, fijn»geschakeerde mensen» noemde beeldroman, waarvoor de be» l bankbiljet ƒ 2,50, Kostverlorenstr.
heid hoopt te krijgen.
46; l munt'biljet ƒ 1,«, Kostverloren»
teel het kinderboek een crisis door» typen, levende persoonlijkheden, op» langstelling schijnt af te nemen,
Men kan zich afvri?.ôn waa-jvn de maakt,
dat het kinderboek van onze rechte emoties toelieten, waardoor
Het zou overigens natuurlijk niet straat 100; portemonnaie, rood, met
bovengenoemde — vo)r motor» en jeugd
momenteel niet meer geschre» deze boeken een springlevende men» juist zijn de gehele interesse van de inh., Spoorbuurtstraat 16; kinder»
autosportbeoefenaars wel zeer ingrij»
wordt. Dat er kortom, evenals gelijkheid bezitten. Hoe sterk zijn wij jeugd aan dit genre lectuur toe te beursje, m. inh., Stationsplein 7a; hè*
pende — wetsveraadö/i.ig is bewerk» yen
in de „grote»mensen=litteratuur" een achteruit gegaan in de moderne boe» schrijven. Dit is ook geenszins de be» renhandsch., br. glacé, Nassaustr. 1;
stelligd. De ervaring leert dat ver» inzinking
merkbaar is.
ken waar diezelfde fantasieën, stra» doeling. Het gaat hier om het feit dat l paar zwarte dameshandsch., v. Os»
schillende motorclubs hun routes vit
de tijden, de smaak en tosfeertochten, rakstten, Mars», Ve» het soort „grote roman voor de 12» tadestr. la; riem, bruin, 'Hobbema*
verkeerstechnisch oognunt niet altijd ookHoezeer
de kinderboeken veranderen, nus» en andere bewoners een rol spe» 15 jarigen" - want hiertoe beperkten straat 28; ballpoint, zwart, Wester»
even verantwoord uitstippelden. B.v.
men afleiden uit het feit dat men len in een holle koude ruimte, waarin wij ons — van moderne auteurs parkstraat 13; vulpen, grijs, Paradijs»
over gevaarlijke kruispunten of hoofd» mag
weg 11; rozenkrans, Kostverlorenstr.
b.v. in de bibliotheek van de hoofdpersonen veelal een cliché» schijnt te ontbreken,
verkeerswegen. Om hierop «en zo momenteel
een christelijke school Kapitein Rob achtige heldhaftigheid en een even
Zoals gezegd, met zekere heimwee 58; fluit aan wit koord, Kostverloren»
nauwkeurig mogelijk tqez cht te kun» vindt,
evenals b.v. Alleen op de we: cliché»achtige misdadigheid bezitten! moet men terugdenken aan de „mees» straat 95; rode shawl, Koningstr. 79;
nen houden, zijn Ie nieuwe bepalm* re/d van
Malot, om maar
En bijna dezelfde vergelijking kan terwerken" die voor de jeugd werden bruin»beige shawl, Dr. Mezgerstr. 34;
gen waarschijnlijk in de eerste pjaats eens twee Hector
uitersten te noemen.
men treffen t.a.v. de boeken van geschreven, waar deze tijd weinig shawl, rood, v. Lennepweg 5; ball»
in het leven geroenon, alsmede om de
'Dit zijn dan ongeveer ook de twee Karl May. waarin.het avontuur nog tegenover kan plaatsen. Wij toonden point, 2 kleuren, Kerkstraat 33; l paar
hogere overheid de gelegenheid te ge» polen
waartussen het kinderboek van altijd door karakters en niet door in het begin van dit artikel de volko» bruin gebreide herenhandschoenen,
ven alle betrokken poliMc*apparaten de laatste
tientallen jaren zich be» robots - zoals tegenwoordig - werd men afhankelijkheid van de lezende Haarlemmerstraat 44; brede arm»
in kennis te stellen bij een goedge» weegt: enerzijds
'het romantische, bij= beleefd.
jeugd aan t.o.v. de volwassene. Moge band, zilver, Poststraat 4.
keurde wedstrijd.
sentimentele, anderzijds het harde,
Er hebben heel wat voortreffelijke deze laatste daalrin de stimulans Zij die door hen verloren voorwerpen
Men kan zich afvragen of een let» na
bijna brute van een moderne menta» kinderboeken het licht gezien en wij gaan zien met de wereld van het afhalen bij de vinder, worden ver»
liteit. Eén stap verder ligt de beeld» zouden toch niet willen nalaten er kind niet te marchanderen en deze zocht hiervan kennis te geven aan 't
(Adv.)
roman met zijn platvloerse sentimen» verschillende genres en titels van. op wereld te zuiveren van de platte lec» 'bureau fvan politie, afd. Gevonden
erotiek en misdadigheid.
te noemen, al was het alleen maar tuur die daar zo'n enorme invloed Voorwerpen.
KOU-KOORTS-GRIEP tenEnvan
het is met heimwee dat men te» om duidelijk te maken dat deze tijd verkreeg. Niet door willekeurige in»
Iedere Maandag*-, Woensdag» en
SANAPIRIN (Mijnhardt^veelvoudi- rugziet
naar de schrijvers en titels daar niet zoveel tegenover heeft te grepen, doch door nieuwe scheppin» Zaterdagmiddag, vanaf 14.00 tot 17.00
ge geneeskracht door veelvoudige die eertijds
een jeugd gevangen hiel» stellen.
gen
der
fantasie,
van
beter,
rijker
en
uur, kunnen gevonden voorwerpen,
Samenstelling. Prijs per koker 90 en 50 et den. Robinson Crusoë, Don Quichot'
Van Schuyl b.v. De Katjangs, De vooral levensechter gehalte.
worden afgehaald.
De Zandvoortse 'Muziekkapel, onder
leiding van de heer J. J. Wildschut,
geeft Zaterdag 21 November in Mo»
toch de ongerepte duinen die weldra nopole een uitvoering. Op het pro»
gramma staan o.m. „Jour de fête"
herinnering zullen zijn. Tenzij?
van F. Kuhne, de Nabucco»ouverture
B.
van Verdi, Voix Roumanies van Kes»
sels en ouverture Le calif de Bagdad
VERLENGDE HALTESTRAAT
van F. 'Boieldieu.
STIEFKIND VAN PUBLIEKE
Voorts zullen op deze avond Willy
WERKEN?
Rex en Nol van Dijk hun medewer*
Nu men bezig is om de iHaltestraat king verlenen."
opnieuw te plaveien, zou het dan
geen aanbeveling verdienen ook eens N.R.V. organiseert filmavond
aandacht te schenken aan de Ver» over Noord-fifrika
lengde Haltestraat? Als de heren
wie het aangaat eens op een dag een 'Het Consulaat Zandvoort van de Ne»
paar maal die weg gaan, (niet rijden derlandse ReissVer. houdt op Dins»
of fietsen) moeten zij tot de con» dag 10 November in Zomerlust een
clusie komen dat de bestrating meer filmavond over Noord»Afrika.
De reis zal gaan door Marokko,
dan miserabel is, althans voor voet»
gangers en voor de steeds talrijker Algiers, de Sahara, oasen etc.
Inleiding en commentaar bij de
wordende moeders met kinderwagens,
die onmogelijk van het zuidelijk film wordt gegeven door de heer C.
trottoir kunnen gebruik maken. Eén Maas, die een groot deel van zijn
meter brede strook van de spoor» leven in Afrika doorbracht.
baan of van de tuinen aan de an»
dcre zijde zou al een verbetering
(Adv.)
zijn. En als dat te duur is, waarom
dan niet het voetpad', dat nu met PUROli doet wonderen!
ongelijke klinkers is belegd, geheel Puur geneeskracht, gezondheid
met tegels bestraten?
en zuiverheid voor Uw huid
Ook vestig ik de aandacht op het
parkeren van auto's die het 3»tegelig
voetpad bij de Zeestraat in beslag Jaarvergadering P.v.d.A.
nemen, zodat voetgangers op de rij»
De plaatselijke afdeling van de Partij
weg hun toevlucht moeten nemen.
U dankend voor de verleende van de Arbeid houdt hedenavond in
plaatsruimte, hoogachtend,
„Ons Gebouw'' haar jaarvergadering.
De heer T. Zonnenberg, penning»
Een bewoonster van
meester, stelt zich niet meer voor een
ZandvoortsNoord.
bestuursfunctie beschikbaar.
med.)
R.K. Toneelvereniging^

(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)

Wij zijn eerlijk gezegd wel enigszins
onthutst door de grote toevloed van
oplossingen die als reactie op onze
Dinsdag j.l. begonnen puzzle»rubriek
binnenstromen. Het blijkt dat jong
en oud zich met deze puzzle heeft be»
zig gehouden. Ofschoon men over het
algemeen geenszins klaagt óver de
moeilijkheid van deze eerste puzzle
— integendeel — hebben enige inzen»
ders toch niet geheel nauwkeurig pot»
lood of pen gehanteerd.
, Zoals U weet is er tot .Maandag
12 uur 's middags nog gelegenheid
om oplossingen aan ons adres: Ach:
terweg l, te bezorgen.
Maar ook al komt er niet één
meer, dan zijn we toch reeds erg ge»
lukkig met de betoonde oplossings»
ijver der legers. Wij hopen dat de
kring der Zandvoortse Courant»
puzzelaars groot moge blijven.

l

Puzzle-ritten niet zonder
toestemming van Minister

t* cte tij,d v.an>

al

a^ en.

FAMILIEBERICHTEN

ZONDAGSDIENST
Alleen voor spoedgevallen van Za*
lerdag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur.
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren*
straat 4. Telef. 2058.
WI.TKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

Verloofd:
JETTY VER'HAERT
en
VOK KONING
Zandvoort, 5 November 1953
Julianaweg l a
Brederodestraat 14 a

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 8 November
10 uur: 'Ds W. van Limburgh, em.
pred. van Amsterdam.
7 uur: Ds C. de Ru.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 8 November
10.30 uur: Ds A. Noorman van
Zaandam.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis.
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
's Avonds 7.30 uur Lof.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
hoek Emmaweg
Zondag 8 November
10 en 5 uur: Ds .T. H. Telkamp te
Haarlem.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 10 November
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: Joh. H. van Oostveen, evan*
gelist te Voorburg.
Zondag 8 Nov. 9.30 uur: Radiotoe»
spraak (op 298 meter) door Prof. Dr.
Jan Smit van het 'Humanistisch Ver»
bond. Onderwerp: „Het vraagstuk
der spontane generatie".
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDEBSBEDRIJF

Fa J. v, d, BOS & Zonen

Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54
GLAS-ASSURANTIE

Op 20 November a.s. hopen
onze geliefde ouders
A. KROMHOUT
en
H. KROMHOUT*
VAN DE GEER
de dag te gedenken, dat zij
40 jaar geleden in het huwelijk
traden.
Jiun dankbare kinderen
Jo en Joop
Riek en Jan
en kleinkinderen
Zandvoort, 6 November 1953
.Haltestraat 24

WOLTIJD!
Jaeger Wol, 50 gr
ƒ 0,85
bij 5 bol ƒ 0,75
Prima Jaeger Wol, 100 gr. ƒ1,58
Neveda Wol
100 gr. ƒ 1,98, ƒ 2,75
Sportwol, 100 gr. ƒ 1,85, ƒ 2,38
Grote sortering Wollen Dames:
vesten en Pullovers.

„De Wolbaal"
Haltestraat 12 ~

Nederl. Reis-Vereniging
Dinsdag 10 November
20 uur in Zomerlust

FILMAVOND
Noord-Afrika

Scheerapparaten

Henk Schuilenburg

Onverwoestbare jongensen meisjeskleding
HAZEWIND*FIX'POOL

CORDUROY met ingeweven vaste pool, dus
geen slijtage meer aan de knieën.
KINDERPANTALONS met bovenstuk, v.a. 2 jaar
- PLUSFOURS en PANTALONS

Alleen verkrijgbaar bij:

Sporthuis „Zandvoort"
Haltestraat 35 - Telefoon 2131

De Volkscredletbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

V.P.R.O.-Bindingsavond
op 10 November a.s. in „Monopole"
Aanvang 8 uur

t< Lt.„

WEEK-AGENDA
Monopole
Vrijdag 6 Nov. 8 uur: film „Because
you're mine".
Zaterdag 7 Nov. 8 uur: idem.
Zondagmiddag 8 Nov. 2.30 uur: film
„Volbloeden".
Zondag 8 Nov. 8 uur: film „Because
you're mine".
Maandag 9 Nov. 8 uur: idem.
Dinsdag 10 Nov. 8 uur: V.P.R.O.*
Bindingsavond.
Woensdag 11 Nov. 7.45 uur: Operette
„De dochter van de Tamboer*Ma*
joor", door de Zandv. Operette*
Vereniging.
> Donderdag 12 Nov. 7.45 uur: idem.
Andere attracties en
nuttigheden
Maandag 9 Nov. 8 uur: Lezing over
„Doelmatige inkomstenbesteding"
in Hotel Keur, door de Comm.
Huish. en Gezinsvoorlichting.
Dinsdag 10 Nov. 8 uur: Filmavond
Noord*Afrika in Zomerlust door
de Nederl. 'Rcis*Vereniging.
Stadsschouwburg
Haarlem
Zondag 8 Nov. 8 uur: Het Vrije To*
neel met „Graag of niet".
Donderdag 12 Nov. 8 uur: Toneelgr.
Theater met „Paard eet hoed".

Dr P. Pilon

Humanitas

Bakkerij v. Veen vraagt een
NETTE BEZORGER
en een l c of 2e BEDIENDE
voor de Banketbakkerij.
Helrnersstraat 2,

Wij verhuren
St. Nicolaas- en
Zwarte Piet costuum
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164.

Moderne Inrichting
voor Voetverzorging
Brederodestraat 72
Telefoon 3023
Mevr. A. MOL*v. BELLEN
Diploma A.N.O.V.
Heerlijk en gezond is ons

Voïkorenbrood

van echte Zeeuwse tarwe.
Neemt U eens proef, 't zal
U best bevallen!

Fa,A,v,d,Mije&Zonen
Schoolplein 4 - Telef. 2467
Singer electrische
naaimachine te huur

f 5,- p. wk.
WONINGRUIL
v. cl. SCHELDE, Haltestr. 7
HaarlemsZandvoort.
houdt haar
Aangeb. mooi huis, bev. 4 LEDENVERGADERIN G
Woninginrichting o
kmrs, serre, keuk. en zold.,
12 Nov. 1953 L. Balledux & Zonen
huur ƒ 40,— p. mnd. Klever* Donderdag
des avonds om 8 uur in
parkweg, Haarlem.
Haltesfraat 27 - Tel. 2596
Gevr. groter huis te Zand* Hotel Keur, Zeestraat.
Grote sortering .Jn,
voort, op goede stand, ho*
gere huur geen bezwaar.
Comm. Huishoudelijke
BfiLATUM en
Br. no. 8701 bur. Zandv.Crt. en Gezinsvoorlichting

TE

K O O P

Maandag 9 Nov. 8 uur

spreekt in Hotel Keur
een solied gebouwd perceel mevr. v. Wilsen-Bruin
op eerste stand met centr. over het onderwerp:
verw., bev. 2 k., keuk., kei?
der, bov. 3 slaapk., badk.
en gr. zolderk. In ruil voor
woning te A'dam, liefst Zd.
Makelaar W. PAAP,
Kostverl.str. 1. Tel. 2965.

Doelmatige
inkomsten besteding

COCOSLOPERS

DAMES! Zoekt Uw voor*
deel: CHEMICOtWAVE
(stroomloze perm.) nu voor
ƒ 3,— uitsl. m. inl,. advert.
geld. t. 30 Nov. Naar A'dam,
MAISON MODERN, Zee*
dijk 121. Tel. 47671 - K 20.

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!
FLINKE BIJVERDIENSTE Entree ƒ 0,25. Plaatsbespre* Glaswerk, porcelem, bestek*
AANGEBODEN.
ken bij Mevr. Blaauboer, ken, tafels, stoelen, enz.
Inl. Postbus 60. Dordrecht. Haltestraat 46. Telef. 2392. K. Waterdrinker. Tel. 2164.

i!
'j

kunt één
van de

éérste

6ROSGQ

Puntzak-aanbiedingen

gelukkigen

Winkeliers,
maakt reclame

zijn....

door middel

van de
Zandvoortse
Courant.

Koopt ze nu!

Gerzon heeft zijn colléïrtie
modieuze regenmantels verrijkt
met de nieuwe wollen
gabardine Fafcon regenjas,
gevoerd met „Alumium"-*
metaal-geïsoleerde voering.
Diverse moderne kleuren.
Maten 38-46

Zuiver wollen kameelhaar en
lamsvacht gevoerde

100 gram HAM
ƒ 0,75

Kerkstraat 14 - Telefoon 2102
WIJ BEZORGEN OOK!

HUISH. HULP gezocht te
verhuur
Zandvoort voor oudere dus
Zeestraat 50 achter
me voor 2 a 3 ochtenden
koop enige MOOIE
per weck. Brieven onder no. Te
LAPPEN STOF, desgewenst
8704 bureau Zandv. Crt.
in termijnen.
Jonge vrouw b.z.a. als
WERKSTER voor hele of
halve dagen. Br. onder no.
8703 bureau Zandv. Crt.
Spreekuur voor oogheeh
kunde in het Consultatie»
WONINGRUIL
bureau, Poststraat, veran*
A'dam=W.—Zandvoort.
Aangeb. bovenh. 3e et., 4 k., dert vanaf 11 November.
keuk., badceJ, war., balcon, NIEUW SPREEKUUR:
zolderk. en bergz., ƒ 36,75
p.m.; of vrij bovenh., 4 k., VRIJDAG 9 tot 10 uur
keuk., balcon, zolderk. en
(Spreekuur Woensdagmid*
bergzolder, ƒ 40,— p.m.
Gevr. woning te Zandvoort. dag vervalt).
Br. no. 8702 bur. Zandv.Crt.

die met onze hulp en steun een assurantiejcantoor
wil beginnen of een bestaande portefeuille \vil
uitbreiden.
Brieven onder no. 8706 bureau Zandv. Courant.

L J. Knotter

SLAGERIJ GAUS

Gevr. voor 3 of 4 maanden
GEM. HUIS of gedeelte van
huis, 3 sl.k., badk., centr.
verw. Brieven ond. no. 8705
bureau Zandv. Courant.
J. HENNEN, N.H. BLAU*
WEN ƒ 3,50 per stuk.
„DE SOM"
Dr. Mezgerstraat 34. Was-droogmachineTer overname:
TOONBANK
met glazen vitrine, ƒ 50,Looman, Haltestraat 58.

Wij zoeken voor Zandvoort
eea energieke jongeman

ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen'
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
TFw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen : Haltestraat 37
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bü de plaatselijke correspondenten.

ONS LUNCHPAKKET

WONINGRUIL in ZAND*
VOORT. Aangeb. 4 kamers,
keuk., badk., vóór* en ach*
tertuin. Gevr. dito woning
in 't dorp, liefst met schuur.
Br. no. 8707 bur. Zandv.Crt.

h-BENNY VREDENS CABARET
met Sonja Oosterman, Piet Ekel en Benny Vreden in
'T IS MAAR EEN PHRASE
Spreker: Ds N. PADT, Ede
Kaarten ad ƒ 1,00 voor leden, en ƒ 1,50 a.r.i. voor niet*
leden bij de bekende adressen,en 's avonds aan de zaal.
Plaatsbespreking 10 Nov. van 11.30 tot 12.30 uur.

Cacao „de Zaan"
l pak 200 gram ƒ 0,77
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
Speelgoedtaai, 250 gr. ƒ 0,37
CKEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet inéén» Aman delkrans j es
kunt betalen;
250 gram ƒ 0,59
FINANCIERING van Tjw inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aan het Kenuemer Financierings-Instituut;
Specialiteit in
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
FIJNE
VLEESWAREN

bij vlees deze week is....
100 gram PEKELVLEES met
of 100 gram GEL. LEVER

Telef. 2099

Prijxen der plaatsen: leden ƒ l,—,
nietsleden ƒ 1,20. Kaarten verkrijgb.
bij boekh. Lorenz, 'Bakels, Esvé en
Hiermede betuigen wij onze hartelijke indien voorr. 's avonds aan de zaal.
dank aan allen, in 't bijzonder het
Ned. Rode Kruis, Z.R.B, en A.N.B,
voor de vele bewijzen van belangstel»
ling, ondervonden bij ons 25*jarig
huwelijksfeest.
Alle merken
C. de Jong
H. J. de Jongs
van Koningsbruggen
Zandvoort, 6 Nov. 1953
REMINGTON, dubbel voltage
'Helmersstraat 22
f 89,50; enkel voltage., ƒ 88,in 60 seconden glad geschoren.
BRAUN
ƒ 39,75
Niet in staat allen persoonlijk te be*
reiken, zeggen wij langs deze weg
PHILIPS m. enkele kop ƒ 39,75
hartelijk dank voor de vele bewijzen
met dubbele kop ƒ 49,75
van belangstelling, welke wij ter ges
legenheid van ons huwelijk mochten
ondervinden.
J. Termes
De Goedkope Amsterdammer
J. TermessDorsman
Grofe Krocht 5*7 - Tel. 2974
Zandvoort, 6 Nov. 1953
Brederodestraat 65

Hazewind heeft 't gevonden

D

Wintertijd

Pantoffels
B
ROSSOIS
Grote Krocht - Telefoon 2106

125.-

Annex reparatieiafdeling

Restaurant
„LA MER"
Zeestraat 26 — Telefoon 2196

Erwtensoep
ƒ 0,75 per liter
met vlees en spek
Dagelijks: RIJSTTAFEL
Gelieve tijdig te reserveren

Maak van Uw tijdschriften 'n waardevol boek. - Laat
ze daarom bij ons
inbinden.
GERTENBACHS
DRUKKERIJ
Achterweg l - Telefoon 2135

„ALUMIUM" is warmer bij
koud weer, koeler bij warm weer!
Door haar isolerend karakter
houdt een „Aluroium" voering
bij koud weer de lichaamswarmce
vast, kaatst bï] zonnig weer
de warmte terug.

Operette Vereniging met
Offenbach's Tamboer-majoor
De Zandvoortse Operette Vereniging
houdt Woensdag en Donderdagavond
a.s. in Monopole haar eerste uitvoe*
ring van dit seizoen. Gegeven wordt
de operette van Jacques Offenbach:
„De tamboersmajoor", een kleurig
werk, waaraan talloze costumes en
speciaal decorwerk nog een extra
charme zullen verlenen.
Het verhaal speelt ten tijde van
Napoleons veldtochten tegen Italië
en is gebouwd op verwikkelingen en
verwisselingen met de tamboers*
dochter als middelpunt.

„ALUMIUM" ii voordelig !
In Uw Balcon, gevoerd met
„Alumium" voelt U zich in elk
jaargetijde behaaglijk.
„ALUMIUM" is poreus '
Dus gezond. Uw lichaam kan
vrij „ademen".

V.P.R.O.-bindingsavond
De afdeling Zandvoort van de V.P.
R.O. belegt 10 November in Mono*
pole een bindingsavond, waarop het
cabaret van Benny Vreden, m.m.v.
Sonja Oosterman en Piet Ekel zijn
bijdrage levert.
Spreker- op deze avond is Ds N.
Padt, tegenwoordig predikant te Ede.
Deze heeft geruime tijd te .Zandvoort
gestaan. .Het zal velen dan ook ver»
heugen deze predikant weer terug te
zien en te beluisteren.

Uw Modehuis!
*

„Alumium" speciaal voor F.ilcon door Milmm. New York, vervaardigd.

itoomwasserij „Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Frjnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2882
j. H. G. WEENINK

Bakkerij Houtman

roepen, om de mogelijkheid van een
reunie tijdens de feestelijkheden on*
der de ogen te zien.
. Adhaesiebetuigingen -kunnen nu
reeds gericht worden aan voorzitter
J. H. B. 'Brink, Tolweg 4.
Af d. volleybal.
O.S.S.sP.S.V.H. 3=1.
Onder grote belangstelling vond
VOETBALVERENIGING
Woensdagavond j.l. de 3e competitie*
„ZANDVOOKTMEEUWEN"
wedstrijd van ons damesteam plaats.
A.s. Zondag:
.Het spel was veel beter dan de
Zandvoortmeeuwen—B.M.T. vorige malen zodat na spannende
Na twee -weken rust komt het Ie elfs strijd een verdiende 3*1 zege werd
tal van Zandvoortmeeuwen a.s. Zon= behaald.
Specialiteiten in
dag weer in actie. De thuiswedstrijd K.J.C. „ZANDVOORT"
Reformvoeding •tegen
B.M.T. uit Den Haag staat op
ALLE artikelen verkrijgbaar het programma. De bezoekers heb= Vrijdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
voor DIEETsPATIENTEN' ben, evenals Zandvoortmeeuwen, in in het tournooi van Ruit'envrouw te
dit seizoen nog geen buitengewone Haarlem tegen Papegaai.
'Zandvoort w-on deze partij met
dingen gepresteerd en hebben slechts
twee punten uit zes wedstrijden. 21795-punten tegen Papegaai 19719.
TAPIJTEN
De koppelprijs was eveneens voor de
Zaterdag
openingsver* Het puntenaantal van' Zandvportm. Zandvoorters.
bedraagt
drie
uit
vijf
ontmoetingen.
koop van fabrieksdepôt, Zo op het eerste gezicht lijkt B.M.T.
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand*
direct aan particulieren.
voort zijn 8e ronde voor het club*
dus
geen
lastige
partij
te
worden,
Tijdelijke aanbieding:
de practijk heeft geleerd dat kampioenschap. Het was weer een
Wiltons ƒ 79,50, grote maar
Zandvoortmeeuwen
juist tegen de spannende strijd. De stand van de
maten ƒ 89,-. Extra gr. slechtst geplaatste elftallen
kopgroep is als volgt:
maten 270 x 360 ƒ .155,-. moet oppassen. iHopenlijk zaldubbel
omen
1. J. Kol jr., 35688 punten.
Mach. Smyrna's ƒ 98,-, de bezoekers 'Zondag niet onder»
2. C. 'Bluijs (buiten -mededinging)
ƒ 125,-. Overtuigt U in
schatten en zich tot het uiterste in=
35089 punten.
onze toonkamer.
spannen om de punten hier te hou=
3. J. Zwemmer, 34759 punten.TAPIJTHANDEt,
4. P. Schijff, 34595 punten.
den.
„MARO" N.V.
Zandvoortmeeuwen 2 gaat pp be*
Jansstraat 85, b|j Grote zoek
bij (Haarlem 4 en kan, indien hét DAMES K.J.C. „NOORD"
Markt, Haarlem.
een beetje meeloopt, een gelijk spel Met frisse moed gingen bovenge*
'behalen.
noemde dames de 3e maand van de
Het 4e, 6e en het jun. a elftal zijn competitie in. De stand na deze Ie
PEDICURE
a.s. Zondag vrij. voor de competitie. avond voor de maand November is
Het Ie Zaterdagmiddagelftal krijgt als volgt:
MANICURE
geen gemakkelijke taak om in de uit=
1. Mevr. A. Mulder; 2. mevr. G.
Schoonheidsspecialiste wedstrijd tegen S.I.Z.O. te Hillegom Kerkman; 3. mevr. L. v. Keulen; 4.
op één of beide punten beslag te leg* mevr. A. Kraaijenoord.
M. VAN B O R K U M gen. Maar misschien lukt het toch
;
Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812 wel als de voorhoede voor doel de Maak warme
goede
richting
zal
weten
te
vinden.
Jarenlange ervaring!
Het 2e Zaterdagmiddagelftal is vrij.
Van de adspiranten speelt a.s. Za*
terdag alleen het a elftal; b, c en d van gekleurde Manchester
HERFST.. APPELTIJD
hebben een vrije dag.
A.s. Zaterdag 'n heerlijke Programma voor Zondag '8 Nov.:
rood, groen, bruin, grijs, blauw
'Zandvoortm. ItBM.T.
2.30 u. Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Haarlem 4=Zandvoortm. 2 2.30 u.
D.I.O. 2=Zandyoortm. 3
9.45 u. Kruisstraat 12 - Telef. 2360
ca. 8 pers. a f 1,35
Zandvoortm. Ss'Haarlem 8 9.45 u.
Alleen in de winkel.
Zandvoortm. 7=R.'C.H. 11 . 9.45 u.
Zandv.m. jun. b*H.F.C. d
12 u.
Tevens NELSONS, een
heerlijk bros koekje
Programma voor Zaterdag 7 Nov.:
a ƒ 0,70 p.er 250 gr.
S.I.Z.O. l#Zandvoortm. "l
3.15 u.
Onze naam waarborgt
Zandv.m. adsp. a=Haarlem a 4 u.
kwaliteit.
KORFBAXNIEUWS
Fa van Staveren
Zaterdag speelt Z.'K.C. adsp. tegen
Zeestraat 48 Tel. 2684 •
D.S.V. adsp. op het terrein aan de
Schalkwijkerwe.g in Haarlem. Het Ie
Halt'estraat 58
twaalftal komt Zondagmorgen om
Telefoon 2174
half elf uit tegen Animo Ready 3,
eveneens op 'het terrein aan de
Schalkwijkerweg.
Kerkstraat 15

IK iHEB NOG NOOIT BIJ DE
CHINEES . 'GEGETEN
Ik heb nog nooit bij de Chinees ge=
geten. Dat is erg.
Niet dat ik mij ooit van' dat gemis
bewust ben geweest. Dat niet.
iHet besef is. pas gekomen toen ik
xelf eens Indisch gïng koken.
Meen niet dat ik dat zó maar deed,
ik zou niet durven. '
Een tante 'die jaren in Indië is ge=
weest en' het daar piekfijn van een
echte kokkie heeft afgekeken, leerde
het ine.
Dus een echte tante in het echte
Indië van een echte kokkie.
Ik maakte dus echte Nassi met al»
les er bij en er in en er over en er
vóór en er na en ik vroeg eters.
Ze smulden; ze aten zich kogel*
rond, ze verzetten er broekriemen
voor; ze zetten d« splitjes in hun
jurk open.
Toen zei er één: zeg, weet' je, ik at
laatst bij Tai Ton een rijsttafel, fan=
tastisch zeg, daar kreeg je van die
gebraden stukjes kip bij, zalig was
dat.
Nu ontspon zich een algemeen de=
bat over bami speciaal (dan kon je
met zijn drieën twéé porties Bestel»
len), over biggetjes en zoete kom*
kommer.
Ik zweeg 'benepen. -Nu gebeurt dat
niet zo vaak, zodat ze mij verontrust
naar de reden vroegen. 'En ik bekens
de: ik 'heb nog nooit bij de Chinees
gegeten. 'Daar!
Meteen werd mijn nassi met an=
dcre ogen bekeken als een frutse]a=
rijtje van 'een kind dat -voor het eerst
op haar blikken fornuisje mag koken.
. Of ik nou al zei dat ik- wel eens
een Nassisbal in een automatiek had
gegeten en wel eens een loempia op
een schip, het, hielp niet,
Ook de echte tante met al haar
tropenjaren had, geen succes.
Ik 'had nog nooit bij de Chinees ge*
geten. Dat was mijn fout. Oh, die
sfeer alleen al hè, -van zo'n Chinees,
en al die exotische luchtjes.
Of mijn keuken nou al naar heel
China rook, gaf niks.
Ik zal eens aan mijn kruidenier
vragen of hij dat ook in een blikje
verkoopt: de sfeer van een Chinees
met exotische luchtjes. Ik zou dat
dan om me 'heen kunhen spuiten ifi
een odeurspuit of zoiets.
Eén keer zei ik: het lijkt me zo
engig bij zo'n Chinees, misschien
doet hij wel opium in die kip. '
Die opmerking degradeerde mijn
rijsttafel helemaal.
Daarom ga ik toch maar eens hij
de Chinees eten.
Tot zolang zal mijn ingewikkeldste
rijsttafel (tante, . vergeef me!) alleen
maar rijst zijn.
Rijst met smurrie.
telefoonnummers
NEEL.

Sport

KOFFIE
250 gram

,

BLOEM
50O gram

ROZIJNEN
100 gram

SPECULAAS POPPEM
met amandelen

. . . .

4« vi

DROP TOFFEE'S
100 gram

200 gram

Kinderkleding

,

per pot

GROTE PINDA'S
250 gram

ALBERTHEIJN
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, 'Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat' 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

ZANDVOORTSE

OPERETTE-VERENIGING

Secr. Kleine Krocht 5
Telefoon 2602
WOENSDAG 11 en DONDERDAG 12 NOV. 7.45 uur
opvoering van de operette

DE DOCHTER van de TAMBOER-MAJOOR
voor solisten, koor en orkest.
Nog enkele plaatsen verkrijgbaar bij Mag. Het Wonder
van Zandvoort, Swaluëstraat 9, Telefoon 2418.
Door de lange duur van dit stuk wordt om 7.45 uur
PRECIES begonnen en .blijven de deuren tussen de
bedrijven gesloten.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein » Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 6 t.m.
MAANDAG 9 NOVEMBER, 8 uur ,
Mario Lanza, Doretta Morrow, Dean
James Whitemore, Paula Corday in:

Appeltaart

Looman
uw
opticien!

GYMNASXIEKVER. „O.S.S."
Op Zondag 8 November a.s. worden
in de Turnhal te Amsterdam de turn*
kampioenschappen van het K.N.G.V.
voor verenigingen door de gymnas
stiekvereniging „D.O.C." georgani*
seerd.
Gelijk bekend, -worden de vaardig*
3e graad op 28 Novems
Het juiste adres voor aan* heidsproeven
ber door de 'K.T.K. afgenomen, ter*
leg en onderhoud van
wijl de turnkampioenschappen Ie en
2e graad van de K.T.K. op 19 Decem*
ber a.s. plaatsvinden.
Of aan deze evenementen, in ver»
aand met de voorbereidingen van on*
ze uitvoeringen en demonstraties, zal
is
worden deelgenomen, wordt binnen*
kort door de technische commissie
beslist.
'Gezien het zeer grote aantal leden,
Loodgietersbedrijf dat onze -vereniging gedurende haar
50=jarig bestaan heeft gehad, besloot
Koninginneweg 43
bet bestuur, na overleg met .de feest*
Wilhelminaweg 20
commissie, op 12 November a.s. een
Telefoon 2070
aantal van deze oudleden bijeen te

sanitaire
installaties
Spolders'

Belangrijke

en adressen
2000
2403
3043.
2100
2345
2499
2262

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vrcefndelingenverkeet, Kiosk Raadhuispleir.
2887 Stoomwasserü „Hollandia",
fijnstrjjkerü, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukker^, Achterweg l
2424 Autobedrijven „Rinko"

Magazijn

Het Wonder van Zandvoort
' De goedkoopste zaak

Wij hebben aangekregen:
VERLICHTE ROÖKTAFELS

tegen prijzen die U nergens ziet.
Compleet met Rookstel
ƒ 45,—
Ook hebben wij- een grote sortering
in Speelgoederen, Luxe: en Huishoui
delijke artikelen, Emaille, Houtwaren
enz. enz.
SWALUEST.RAAT
9 - TELËF. 2418
"Oranjestraat en Stationsplein
2f)75 Job. Sijtsma's Leesbibliotheek
TWEE MAAL PER WEEK
,.Dc Opbouw". Tollensstraat 47.
brengt de
8465 en 2886 Lichtstoringien.' Bel op
Zandvoortse Courant
Frits Paap, Prins Maurltsstr. 3.
U al het plaatselijk nieuws!

f ETS I/OO& JONGENS /

Miller,

Sportieve, degelijke schoenen
GULDENS MINDER dan waar ook!

Because you're mine
•

de, Ifaaaw

De film, die werd uitgekozen voor Koningin
Elizabeths eerste Koninklijke Filmvoorstelling!
Een'grandioze Musical met 17 Songs! Lanza Zingt
Weer!
(M.G.M.).
Toegang alle leeftijden.
ZONDAGMIDDAG 8 -NOVEMBER, 2.30 uur
Een spannend verhaal van de strijd tussen paard
en machine. Torn Neal en Adela Mara in:

VOLBLOEDEN
Een kostelijk programma.

Alle leeftijden.

DINSDAG 10 NOVEMBER gereserveerd voor de
V.P.R.O.
WOENSDAG 11 en DONDERDAG
12 NOV.
gereserveerd voor de :Zandv. Operette Ver.

MQDEWAKSCHOOL
WAARDENBURG
Burg. ENGELBERTSSTRAAT 10 achterom
De lessen in -het maken van alle boven< 'en
onderkleding zijn weer begonnen.
PATRONEN NAAR MAAT
Desgewenst pasklaar maken van alle 'bovenkleding
inschrijving leerlingen dagelijks tijdens de lessen
• Dir. A. BERKHOUT.

Sportieve
JONGENSMOLIÈRE

Onze
bekende JON8ENSSCHOEN
Bruine, rundbox. Extra
dikke rubberzooi en leder
tussenzool.
Maten:
28
6.951 32-35.. 8.95
29-31.- 7.95 j 36-40 . . 9.95

met oer-sterke
rubber-profielzooi
en leder lussenzool. In b r u i n
rundbox. Maten:
29-31 9.95 l 34-35 11.95
32-33 10.95 36-40 12.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

Juchtenleder
JONGENSBOTTINE

.net onverwoestbare
rubber-profielzooi en
leder tussenzool. Echt
iets voor de winter!
Maten:
l 32-35.. 14.50
31 .... 13.50 l 36-40.. 15.50

AMSTERDAM. ZAANDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA- GRONINGEN
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LEZING over doelmatige
inkoxnstenbesteding

Zandvoortmeeuwen
zorgde voor overwinning
... .B.M.T. keerde met 2*3 nederlaag huiswaarts. \~..
Zandvoortmeeüwen heeft weer eens
een overwinning uit het' vuur ge»
sleept, niet op bepaald grootse wijze,
doc'h wel verdiend. (Het elftal kwam
met een gewijzigde opstelling uit de
bus, -daar ditmaal G. Kerkman als
midvoor en • J. Zwemmer als r-echts*
buiten' fungeerden.
Het heeft er lange tijd naar uitge=
zien, dat men zich hoogstens met
een. gelijk spel tevreden zou moeten
stellen, daar de Hagenaars over een
doortastender voorhoede en een goei
de doelverdediger beschikten. De lei*
ding was zwak "te noemen om geen
ander woord te gebruiken.
'De eerste vijf minuten was de
strijd gelijk opgaand zonder gevaar»
lijke momenten, totdat linksbinnen
iHoogman een ver en laag schot op
Keur loste. 'Deze kreeg geen schijn
van kans en greep hopeloos mis (0*1).
De thuisclub, niet ontmoedigd door
deze achterstand, nam het initiatief
maar stuitte op een goede 'Haagse ver*
dediging, die evenwel na een kwartier
moest zwichten voor een boogbal*
, let j e van Kerkman, dat door de doel»
verdediger Urgert verkeerd werd be*
oordeeld' (1=1).
iHet volgend half uur stond in het
teken van heen en weer getrap, voor»
al de thuisclub, die soms enigszins on»
behouwen te werk ging speelde vaak

De herinneringen aan de verschrik»
kingen van de donkere oorlogsjaren
schijnen enigszins te verbleken.
Onuitwisbaar blijft' echter het feit,
dat tienduizenden geallieerde splda*
•ten in de strijd om onze vrijheid
sneuvelden en in onze bodem begra*
ven, liggen.
• -Op fientallen .kerkhoven-^staan. .de.
witte stenen met' hun ontroerende op*
schriften om ons te .blijven herinne*
ren aan bnze ereplicht. Dankbaar
willen wij gedenken het offer, dat de
gevallenen voor ons brachten. Doch
ook hun nabestaanden vergeten wij
niet!
De collecte van Zaterdag 14 'No*
vember a.s. bedoelt o.a. mogelijk te
maken, dat die nabestaanden pok het
komende jaar door bemiddeling van
het Nederlands Oorlogsgraven Co*
mité weer een bezoek aan het verre
graf kunnen brengen.
Moeten wij daarom onze collecte
nog bij U aanbevelen? En mogen we
ook nu weer rekenen op de hulpvaar»
digheid van onze trouwe collectanten
en .coïïectrices?
Er wordt nog aan herinnerd, dat
The Britisch Legion, evenals vorige
jaren, aan een elftal collectanten(tri*
ces) — door loting te bepalen — de
gelegenheid 'biedt om geheel voor re*
kening van' deze organisatie, naar
verkiezing een reis naar Londen of
Brussel te maken, vergezeld van een
relatie.
Het plaatselijk Comité,
C. Slegers, voorzitter.
P. Brune, secretaris.
P. v. d. Mije KCzn, penningm.
' Mevr. S. •Hennis»Dorreboom.
Mevr. Ch, RomkessWellensiek.

Verbetering
Verlengde Haltestraat
Door een ingezonden stuk van een
bewoonster uit Plan Noord is vorige
week nog eens de aandacht gevestigd
op de onhoudbare 'toestand in -de
Verlengde Haltestraat. Op het pros
gramma van de de Dienst der Publie:
ke Werken is de herbeffrating van
deze weg geplaatst, doch het kan nog
wel enige tijd duren voordat dit gedeelte tot ieders genoegen is hersteld,
daar er nog onderhandelingen met
enkele instanties worden gevoerd om
een beter resultaat te bereiken.
Er bestaat echter gegronde hoop —
zo werd ons medegedeeld — dat de
Verlengde Haliesiraat voor het ko;
mende zomerseizoen verbeterd^ zal
zijn!

Dudok maakte oefentocht
De reddingboot „C. A. A. Dudok de
Wit" voer Zaterdagmiddag bij ta*
melijk ruw weer uit voor de gebrui»
kelijke oefentocht onder leiding van
schipper Fl. Koper. De zee was niet
kalm te noemen, zodat er alle zee»
manschap aan te pas moest komen
om door de branding té raken, maar
nog meer om het strand weer te be»
reiken. Na een klein-half
uur keerde
de boot na eeri:- geslaagde oefening
weer terug. 'Btirgmeester Mr H. M.
van Fenema toonde voor dit gebeu»
ren zijn belangstelling,.evenals de ge»
rneente*secretaris, de heer W. 'M. B.
Bosman.

De commissis voor huishoudelijke
en gezinsvoorlichting belegde . giste»
renavond een bijeenkomst in iHotel
Keur, waar mevr. van Wilsen»Bruins
het onderwerp „Doelmatige inkom»
Vstenbesteding" 'behandelde. Na het
welkomstwoord van mevr. van Fene»
ma, gaf mevr. Wilsen een overzicht
van de verschillen tussen vroegere en
tegenwoordige huishoudingen. Het
blijkt dat door vele factoren het fi»
nancieel beheer voor een huishouding
veel gecompliceerder- is geworden.
Als een van de moderne hulpmidde»
len voor doelmatige besteding behan»
dclde mevr. Wilsen, aan de hand van
statistieken, het maken van een be»
groting,

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

„GOUD en ANTIEK"
bij de Zandvoortse Politie-Toneelvereniging
Een uitstekende opvoering.
Zaterdag 7 November gaf de Z.P.S.V.
onder leiding van haar regisseur Jos
'Dröse de eerste der drie opvoeringen
van de bekende thriller „Goud en
Antiek" door Edward Percy.
De korpschef, de heer H. P. IHuys»
man, sprak een woord van welkom
tot de aanwezigen, dn het bijzonder
tot wethouder W. van der Werff en
twee leden van „Op Hoop van Zegen"
en de N.A.T.U.
Toen na het openingswoord het
doek voor de eerste maal vaneen
ging, ging er door de zaal een golf
van verbazing en bewondering. Het
toneel stelde voor de kamer van een
antiquair en de sfeer was volkomen
juist getroffen. Een betrekkelijke
kleine kamer met -een dof»rood be*
hang van onder tot boven 'bezaaid
met grote en kleinere schilderijen,
wandborden, tegels etc., terwijl de
meubilcring, met de grootste zorg ge»
kozen, prachtig in stijl was, een en
ander gecompleteerd door talrijke
snuisterijen.
Het zal nog zelden voorgekomen
zijn, dat een amateurtoneel een 'der»
gelijke aanblik bood'. Het moet een
enorme hoeveelheid tijd, moeite en
speurzin hebben vereist, om zoveel
antiquiteiten bij elkaar te garen en
we vermoeden dat heel wat Zand»
voortse huiskamers in deze weken
lege plekken aan de wanden vertonen.
Alleen misten we een hanglarrip,
die in dit milieu een kristallen kroon
had moeten zijn. Bij navraag bleek
deze echter om technische redenen te
zijn weggelaten.
Hoewel het niet gebruikelijk is,
wilden we beginnen met de inspeci»
enten, de heren Sc-hraa en Paap, als»
mede Ben Waterdrinker van harte te
complimenteren met 'het behaalde re»
sultaat.
•Gewoonlijk laat men aan een re*
censie een korte inhoud van het ge»

geven voorafgaan. Daar dit stuk cch»
ter nog twee maal in Zandvoort ge»
bracht zal worden, lijkt het ons met
het oog op de spannende inhoud be»
ter dit overzicht achterwege te laten.
Want deze thriller is er een van
het goede soort en Edward Perey
heeft genoeg markante situaties ge»
schapen om de toeschouwer van 'het
begin tot het einde in spanning te
houden.
Tevens worden er enige technische
snufjes ten tonele gevoerd, die we
niet zullen verklappen, maar die
werkelijk zeer kunstig zijn.
De Z.P.S.V. heeft dit stuk op su».
•blieme wijze gebracht en we menen
het succes van deze groep te mogen
toeschrijven aan de grote toewijding
waarmee alle voorbereidingen wor»
Aanbesteding
•den getroffen.
Vrijdagavond werd door de werk»
Bewondering hadden we voor het
liedenvereniging „Onderling Hulpbe*
spel van de heer Rutgers als Descius
Heiss, de oude- antiquair. Zijn rol is
toon" in Ons Huis een aanbesteding
een zeer moeilijke daar hij eigenlijk
gehouden voor het schilderen van
'bestaat uit meerdere: de bruut voor
tien woningen aan de Koningstraat en
tien woningen aan de Kanaalweg. Het
zijn personeel, de sadist', de wrek,
resultaat was als volgt: Firma J. Ot»
naast de liefdevolle vader.
De heer 'Rutgers wist al deze ty=
ter ƒ 3000,»; fa J. van den Bos en Zn
pes te verenigen in de figuur van de
ƒ 2650,»; fa A. Kromhout ƒ 2486,»; fa
oude Descius Heiss. We hebben ge*
Aug. van der Mije ƒ 2356,» en fa H.
noten van zijn mimiek, soms een bij*
Keesman ƒ 2007,=. Het werk is aan de
laagste inschrijver gegund.
na uitgeblust gezicht, dat plots ver*
trokken werd in drift of verhelderd
door een wezenloos glimlachje, alle*
maal bijkomstigheden die aan de fi*
Jaarvergadering P.v.dJL
guur van deze .oude man iets sinisters
In de Vrijdagavond in Ons Gebouw
gaven. Echter was zijn grime soms
gehouden jaarvergadering van de
wat jong, vooral als hij zich vrolijk
plaatselijke afdeling van de Partij van
maakte.
de Arbeid werden "de gebruikelijke
De rol van zijn dochter 'Margaret
verslagen na een uitvoerige bespre»
werd vervuld door mej. A. van Poel»
king goedgekeurd. De heer T, Zon*
geest en was een natuurlijke en eer»
nenberg legde -zijn functie van pen=
lijke weergave van dit eenvoudige
ningmeester wel neer, doch bleef in
jonge meisje.
het bestuur. Door 'het bedanken van
Ze werd uitstekend gecompenseerd
Mevr. van Lier werd de heer F. Poots
door mej. I. •Doornekamp als Joan
tot penningmeester gekozen.
Dpal, die deze zakelijke .soms .een
tilije cynische jonge vrouw met veel
cÉarme bracht.
" iMai-garets verloofde, de scheeps*
Mej. A.J. Dat mopje van spijkers dokter Graham, werd vertolkt door
op laag water zoeken, is a] heel oud, dé heer Meems, die zich op een pret*
liefje. 'Dat heb ik al gelezen in alle tige, rustige wijze over het toneel
kranten en tijdschriften, gehoord • in weet te bewegen..
alle radio*uitzendingen van alle om*
Het leger op de korrel.
Tante Mathilde. door mevrouw van
roep*verenigingen en gezien.... nee 'Poelgeest gebracht, deed ons soms
ik heb geen spijkers gezien op wat vlak aan. Echter maakte zij in
Hr. Y. E. Natuurlijk moet het leger laag water. Maar ik ruik ergens een het derde bedrijf met haar stille spel
De malle geschiedenis van die, kapi»
tein uit Ede, die op misdadige wijze over spijkers kunnen beschikken. En raar luchtje.
weer veel goed.
heeft gemanipuleerd met rijkseigen* het is goed, dat iedereen die niet zo
Hr. Z.N. Ja zeker, een kapitein
De heer W. Kok had de winkelbe*
dommen, is mij. niet zonder meer maar mag gebruiken. 'Het zou toch moet
«en opleiding gehad hebben. diende, alias c'hanteur Archie Fel*
voorbij gegaan. Talloze brieven ont* een volslagen janboel worden, als Niet dat
zo iets wat geeft bij z'n pen* lows voor zijn rekening genomen. In
ving ik over dit nationale schandaal iedere militair voor de vuist weg spijs sioen, maar
een kapitein moet toch het eerste bedrijf waren we het niet
en ik moet helaas zeggen dat vele kers in stoelen ging slaan.
wel een zekere kom*af hebben. U ziet met zijn -opvattingen en die van de
pennevruchten blijk gaven van een
Mevr. W.F.=H. Het lijkt me een 't toch zelf: klimt zo'n kapitein zon* regisseur
eens. Uit de tekst blijkt
averechtse instelling van de scriben* prachtig gegeven voor een film. AI» der enige kruiwagen naar z'n drie
ten ten opzichte van ons.... eh.... leen kan het geen bevrijdingsfilm zijn, sterren en dan moet*ie-er een spijker duidelijk, 'dat Archie gedurende twee
mijn
of uw
en misschien wel dat snapt u wel. O ja, toch wel: ik. hebben. Bij de K.M.A. hoef je zo jaar in zeer behoeftige omstandighe*
den leefde en de heer Kok toont ons
hun leger. Deze brieven zal ik onbe» zie er Clark Gable rustig voor aan, bij
een robuste, keurig gesoigneerde jon*
antwoord laten. Ten eerste omdat ik datsie een knots van een draadnagel iets niet te flikken.
Mej. G. de K. Een dienstplicht op geman, die eerder in een confectie*
het antwoord op zoveel onbeschaamd» door een keukentafel jenst.
bedrijf thuishoort, dan in een rom»
heid wens schuldig te blijven en ten
Hr. L.V.- Zo is 't: Wie aan de weg basis van vrijwilligheid ken ik niet.
antiquiteitenwinkeltje. Daarte»
tweede omdat ik een neef heb, die timmert, moet op de blaren zitten. Trouwens het hele leven is een aan* melig
was zijn optreden als van een
Sergeant Majoor bij de Technische Tenslotte is een kapitein geen tim» eenschakeling van alleen maar plich* genover
ten en vrijwillig gaan we naar de bi* sukkeltje; twee contrasten die niet
Troepen is.
merman.
oscoop, waar -we altijd 'n bevrijdings* met elkaar kloppen. In het tweede
Slechts de bonafide schrijfsters en
A.D.'G.: Nee, nee, uw doch* film kunnen zien. Dag, Geesje!
bedrijf, toen hij zich van een heel an»
schrijvers en degenen, die serieus tob* terMevr.
is niet verloofd met een Adjudant',
dere kant liet kennen, gaf hij echter
ben met problemen van fiscale* en
Hr.
F.J.C.
De
Krijgsraad
is
niet
morele aard, zullen een antwoord maar met een Vaandrig. Een Adju» voor de poes, dat is waar. Maar de uitstekend spel te zien.
Mevrouw H. J. Kok*de Graaf gaf
kunnen verwachten. Echter ook weer dant wordt stip genoemd en een Bloedraad staat hier buiten, evenals
een zeer goede creatie van een aan de
niet allen, want daar is het Dinsdag* Vaandrig heeft meestal geen snor, of de Zandvoortse Gemeenteraad.
een hele kleine en geen baard.... of
drank verslaafde werkster, die rijke»
nummer van de Zandvoortse Courant wat
Hr. T.R. Een kapitein plus een keu* lijk voorzien is van allerhande ziek*
vlas.
te klein voor. Zullen we dan maar
kenstoel plus een spijker plus een ge* ten en kwalen.
weer?:
neraal is een berg trammelant. Dat
Corder Morris, de man die lang niet
Mevr. K. du B.*Fr. U..zegt een hekel
'hebt u leuk gezegd, maar wat zou u afkerig
was van andermans bezittin*
aan militairen té heb'ben, omdat -ze
zeggen van een milk*shake in de gen, werd
gebracht door de heer A.
eens een 3*tonner in uw voortuintje
Witte?
Willemseu. Deze rol bestaat eigenlijk
hebben geparkeerd. Wel, mevrouw,
'Mej.
H.
de
P.
De
uitdrukking
„mi=
uit drie korte scènes en in alle drie
laat ik u de verzekering geven dat die
litaire eer" wordt tegenwoordig al* was het spel van de heer Willemsen
mensen dat niet voor hun lol doen.
leen nog maar gebezigd iii verband af. Zijn mimiek en gebaar, wanneer
Sommige 3=tonners doen dit. Ondanks
met begrafenissen. Dat kan ik mét u •hij in de put is, of plezier heeft om
de goed*bedoelde reacties van hun
betreuren. Ons leger is spijkerhard de geslaagde kraak, of in doodsangst
•bestuurder. Het komt .wel es voor dat
geworden. Inderdaad.
zit, waren allemaal even raak en na*
men rem» en gaspedaal verwart. Hier
is niets aan te doen. Uw molest*ver*
Mevr. H.L.tG. Nee, patronen van tuurlijk uitgebeeld.
zekering is er goed voor. En die tul*
spijkerbroeken voor uw zoontje heb
De heer A. Paap kwam er deze keer
peribollen 'doen 't toch niet meer.
;ik niet. Wend u zich es tot Neel.
met een zeer bescheiden rolletje af
Maar
mijn lieve,, wat heeft' dit
Hr. J.D.K. De Europese Defensie als Steve Hubbard, de opvolger van
alles eigenlijk te maken met die rijks*
Gemeenschap
heeft geen hamers. Archie. Ook hem hadden we graag
spijker?
Wees dus niet' bezorgd voor geduvel wat armetieriger gezien.
Hr. M. v. d. B. Dat u de Krijgsraad
De rechercheur John Elliot werd op
in die gelederen. Dat Malenkov een
te Velde vergelijkt met de Technische
gladde rakker is, wist ik al hoor. Maar aanvaardbare wijze gebracht door de
Commissie van wijlen (pardon.... eh
u moet niet de fout begaan, die som* heer G. Pols. De heer Pols begint'
een tikkeltje voorbarig) de 'K;N.
mige Nederlandse politici zich eigen zich al veel vrijer op 'het toneel te be*
V.B., is meer grappig dan juist. In
hebben gemaakt: door de bomen het wegen, hoewel een zekere geforceerd»
O
beide gevallen is het uiteindelijk re*
bos* en door de spijkers het leger heid hem zo nu en dan nog parten
sultaat bedroevend,, aldus motiveert
niet meer zien. Nederland is Rusland speelt.
Spijkersofficier
u uw zienswijze. Vergeet u niet, dat
niet, Johan. (Pr.aat niet zo veel over
Aan het einde van deze 'zeer ge»
de Krijgsraad oordeelt over sterren
Hr. J.V.Br. Een generaal verliest Malenkov en Molotov. Wij hebben slaagde opvoering reikte de korps»
en balken en zelfs
strepen. Maar zeer zeker wel es zijn zelfbeheersing. onze handen genoeg vol aan minister chef, de heer Huysman met een gees»
de T.C. bemoeit zich uitsluitend met Ik was eens getuige van een meiden* van der Kieft, Romme en dominê 't tig speechjc de gebruikelijke bloemen
sterren.
tje tijdens een jachtpartij. Daar kreeg Zandt. Ik moet u ten sterkste ont» en rokertjes uit aan de medespelen»
Hr. J.S. Een domme vraag, mijn ' een generaal een schot hagel in z'n raden dienst te nemen bij de Natio* den, terwijl hij een extra woord van
waarde! Never mind, hpörl Domme zitvlak. U had 'm moeten horen! De nale Reserve. Als u bij de S.S. hebt hulde had voor de regisseur de heer
mensen moeten er ook zijn. Inderdaad kapiteins lustten er geen spijkers van! gediend, nemen ze u daar toch niet. Dröse.
.zitten uw belasting=penningen in de
Hr. C.v.d.N. Och, dat ben ik niet 'Nee jongen, dit moet' op een teleur»
De heer Jansen vervulde de taak
zes milliard. En wat zou dat?
van souffleur, terwijl de firma Pe*
helemaal met u eens. Vindt u werke* stelling uitlopen.
BARTJE
Mej. S. de T. Foei, foei toch, nieis* lijk dat er bij het leger zo veel ver*'
naat op uitstekende wijze voor de
verlichting zorgde.
jelief! Zo moet je niet' praten. De duisterd wordt? Nou, als 't nog al*
MILVA zou gek met je zijn. Voorzo* leen maar bij een spijker blijft. Ik on* P.S. Aan alle bekommerden: Neder»
ver ik weet, .zijn er nog geen rijks» derschrijf uw hulde aan het adres van land is tegenwoordig gedurende het
Rest ons nog te vermelden, dat de
lippenstiften. Met spijkers moet je de waakzame generaal. Je moet wel weekeinde voor 50% bewaakt. Gaat muzikale omlijsting van de diverse
voorzichtig zijn. Vertel es' wat nieuws, es een spijkertje prijs geven om een daarom maar gerust slapen op Zatcr* scènes met zorg was gekozen.
Suzie!
kapitein te vangen, nietwaar?
dagavond. Met één oog open.
B.
G.H.

een niet al te doordacht voetbalspcl.
Enkele minuten voor de rust werd de
Zandvoortse voorhoede nog even ge»
vaarlijk, maar Urgert wist zijn doel
schoon te houden. ,
In de tweede gedeelte ondernam
'Hoogman in zijn eentje een keurige
aanval op het 'Zand'voortse doel en
met succes, want de vier verdedigers,
exclusief de keeper wisten zijn rush
niet te onderbreken, zodat de bal in
het verlaten doel terecht kwam (1*2).
De sensatie begon na tien minuten.
Urgert werkte een bal verkeerd weg,
waarna het leder bij een Zandvoort»
speler terecht kwam, die op doel
schoot. Een Haagse achterspeler gooi»
de zich op de bal, doch volgens het
resolute fluitje van de scheidsrechter
was hier sprake van een doelpunt,,
omdat de bal de doellijn gepasseerd
zou zijn. Hevig protest van B.M.T.,
waarna de Haagse grensrechter werd
gehoord. Het doelpunt werd geannu*
leerd en in een strafschop veranderd,
die door Bud Water regelrecht tegen
idie doelverdediger werd' aiangescho*
ten....
",
Na deze teleurstelling scheelde het
niet veel of de voorsprong van de
Hagenaars was nog vergroot, maar
men bleef van de zijde van de thuis»
club de moed niet opgeven. De bal
kwam na een hoekschop bij Steef
Water terecht, die op.- keurige wijze
via het been van een Hagenaar de bal
in het net, liet verdwijnen (2=2). Men
rook een overwinning:'en deze kwam
inderdaad enige minuten voor het
einde toen.Steef Water in 'een moei»
lijke positie een kopbal achterover en
via de paal in het doel plaatste (3*2).
De thuisclub bleef in de meerder»
heid, doch verdere doelpunten bleven
uit. Visser werd drie minuten voor
het einde nog door van Loon vervan»
gen.

met
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FAMILIEBERICHTEN
Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een langdurig
doch geduldig gedragen lijden,
onze lieve en zorgzame vrouw,
moeder, 'behuwd» en groot»
moeder
LEENTJE VAN DER
PUTTEN
echtgenote van W. Molenaar
in de ouderdom van 72 jaar,
W. Molenaar
W. Molenaar Jr
M. MolenaarsDirken
E. Molenaar
Maryelly
Zandvoort, 9 November 1953
Heemskerkstraat 4
De begrafenis zal plaatsvinden
Woensdag 11 November a.s. 'te
2 uur op de Algemene Begraaf»
plaats te Zandvoort. Vertrek
Heemskerkstraat 4 pl.m. 1.30 u.
Geen bloemen.
Hi rmede betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van be=
langstelling, ondervonden ter gelegen»
heid van ons 40»jarig huwelijksfeest.
W. G. v. d. Wolde
F. L. v. d. WoldetBisenberger.
Zandvoort, 10 November 1953
Zeestraat 54

Sport

W-*

„ZANDVOORTMEEUWEN"
Een spannende strijd speelde het Ie
elftal van Zandvoortm. j.l. Zondag,
thuis tegen het fel van zich afbijtende
'B.M.T. uit Den Haag, die in een eer»
ste „thuisoverwinning'' eindigde.
Zandvoortmeeuwen 2 speelde een
enthousiaste partij uit tegen Haar»
lem 4 en verkreeg een 1=0 voorsprong.
Deze behield men tot na de rust.
Jammer was het dat enkele foutjes
oorzaak waren dat Haarlem hierna
tweemaal kon scoren, zonder dat
het 2e iets hier tegenover stelde. Een
kleine nederlaa" dus. Gezien de spel»
verhouding was een gelijk spel zeker
verdiend geweest.
Het 3e elftal toonde zich in de uit»
wedstrijd tegen D.I.O. 2 de meerdere
en won verdiend. Dit was ook het ge»
val met Zandvoortmeeuwen 5 dat
thuis tegen Haarlem 8 in de meerder»
heid bleef.
Het 7e elftal heeft zich thuis tegen
R.C.H. 11 tot het uiterste ingespan»
nen en nam een kwartier voor hét
einde een 2»! voorsprong. Toen kon
R.C.H, zich plotseling niet met tle
leiding van de invaller»scheidsrechter
verenigen en staakte de wedstrijd. Dft
zal voor de Haarlemmers wel onaan»
gename gevolgen hebben.
Het jun. b elftal speelde voor wat
het waard was maar moest toch de
meerdere in H.F.C, d erkennen.
Een prettige wedstrijd speelde het
Ie Zaterdagmiddagelftal tegen S.I.Z.
O. te Hillegom. Na een vrijwel ge»
lijkopgaande strijd bleef Zandvoort»
meeuwen met één doelpunt verschil
in de minderheid.
Een zeer fraai succes behaalde het
adspiranten a elftal. Tegen het sterke
Haarlem a'werd met fraaie cijfers ge»
wonnen en nog wel in 'n uitwedstrijd.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 1»B.M.T.
3=2
Haarlem 4=Zandvoortm. 2
2=1
'D.I.O. 2»Zandvoortm. 3
2»4
Zandvoortm. 5=Haarlem 8
2=0
Zandv.m. 7=R.C.H. 11 2=1 (gest.)
Zandv.m. jun. b»H.F.C. d
2»4
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
S.I.Z.O. l=Zandvoortm. l
3»2
Zandv.m. adsp. a=Haarlem a
5=2

Vul in
Alvorens wij u hiernaast onze nieu»
we puzzle aanbieden, rust op ons de
plezierige verplichting om eerst nog
iets over het vorige kruiswoordraad»
sel te zeggen. Zoals wij reeds schre»
ven in ons Vrijdagnummer, hebben
onze lezers het er niet bij laten zit»
*en. Verre van dat! Ook na Vrijdag
to*' aan even voor twaalven Maandag»
morsen vielen de oplossingen bij ons
in de bus, zodat we nog vief in de
weer zijn geweest met het sorteren
van de inzendingen. Deze muntten —
op enkele na — uit door een foutloze
invulling. Wij hadden het u dan ook
niet al te moeilijk gemaakt.
De oplossing luidde dan, zoals de
meesten van u ook vonden:
Horizontaal: 1. Sprekers, 6. ra, 7.
Eden, 8. T.T., 9. Do, 10. ar, 12. O.T.,
13. Opel, 15. Noordzee.
Verticaal: 2. pret. 3. rad, 4. kind,
5. staat, 8. traan, 11. roer, 12. olie,
14. enz.
En toen zijn we gaan loten om vast
te stellen wie de eerste rijksdaalder
door „Vul in en win'' in de wacht zou
slepen. Uit de bus kwam:
Mevr. R. v. d. Werff
Raadhuisplein 9.
Ja en nu wordt het tijd om alle
deelnemers aan deze eerste puzzle —
en verder allen die maar animo heb=
hen — in de gelegenheid te stellen de
volgende rijksdaalder te winnen.
Hiernaast vindt u dus een nieuwe
kruiswoordpuzzle met de oplossing
waarvan wij u veel succes wensen!

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 14 Nov. 8 uur
„De Nederl. Comedie"

De Grote Stilte

Te koop aangeb.
EIKEN HUISK. AMEUBL.,
tafel, 4 stoelen en 2 arm»
stoelen, ƒ 50,—. Wilhelmina»
weg 14.

Gevr,; Jongste Bediende [mnlj
voor kantoorwerkzaamh. Kennis van typen vereist.

Vernliout & Van Sluyters Drukkerijen N,V,
Aanmelden: uitsl, 'Bflkenessergrjrcht'3, Haarlem.

Zondag 15 Nov. 8 uur
„De Nederl. Comedie"

Het dagboek van
een deugniet'

Te koop gevr.
JONGENSFIETS 9=12 jaar.
Br. ond. no. 8802. bur. Zand.
Courant, of tel. 3054.

HACHÉ

Morgen;. WOENSDAG
eten we
1/2 kg STUKJES VLEES
j samen 1 Rfl
1/4 kg EIGEN GESM. VE^;isamen l|üU

Woensdag 18 Nov. 8 uur
Toneelgezelschap
„Johan Kaart"

WONINGRUIL.
Aangeb. 2e mod.- etage in
A'damsC., veel zon, pr. uit»
zicht, 3 k., keuk., douche en
zolder.
Gevr. huisje te Zandvoort.
Br. no. 8803 bur. Zandv.Crt.

Aiieen bij Slager Gaus

De vier Mullers •

Kerkstraat 14 - Telefoon-2102
VOOR DE'LUNCH:
100 gr. Geld. gekookte worst„.
100 gram Gebraden gehakt

Prijzen ƒ l,- tot ƒ 4,-.
(All. inbegr.). Verkoop
op speeld. en 2 dagen er=
voor van 10*3 u. Tel. na
12 uur. Coupons geldig.

Echtp. z.k. zoekt voor per»
manent KAMERS, ongem.
of gestoff.; in bezit v. vest.» ADVERTEERT in de
verg. Br. onder no. 8801 bur. ZANDVOORTSE COURANT
Zandv. Courant.

0,59

SCHAAKNIEUWS
Van de onderlinge competitie zijn de
afgelopen week slechts enkele in»
maakt reclame haalspartijen gespeeld, waarvan de
uitslagen luiden;
door middel
• Termes Sr.»v. Vliet
1»0
te koop te Zandvoort, vlakbij Z. Boulev.
Dijkstra=Bais
*/.*Va
van de
Ben. f 8500,— eigen geld per stuk.
Kop»F. de Jong
V2=:1/2
Zandvoortse
Roskam=Kroon
1»0
Fa J. H. F. SCHOPMAN & ZONEN
De afgebroken partij van de heren
Courant.
Frederiksplcin 47-49, Amsterdam, tel. 32415-34418
Roskam en Kappelhof is in het voor»
deel van eerstgenoemde beslist.
Heden, Dinsdag, zal het Ie tiental
een uitwedstrijd voor de Bondscom»
ZANDV. HOCKEY CLUB
Het vierde, heef t verdiend met 4»2 petitie tegen Halfweg l spelen. Daar
gewonnen van Strawberries V. J. Lan» Halfweg l een sterk team is, zal dit
De laatste match van de eerste ting verrichtte de hattrick door drie een zware strijd worden.
helft der competitie, Zandvoort^H.B. doelpunten te scoren, alle drie straf»
S., is in een 1»1 gelijk spel geëindigd. corners.
K.J.C. „NOORD"
'Het was als van ouds een enerveren»
De jongens verloren met 5=0 van De strijd om het nieuwe maandkam»
de wedstrijd, waarin vele kansen aan het sterke B.M.H.C. b.
pioenschap is weer met volle kracht
beide kanten werden gemist en
Het eerste dameselftal, gehandicapt begonnen.
waarin de spanning zeker niet ont» door het niet meespelen van mevr.
Na de eerste drie partijen die Don=
brak. Het talrijke publiek is dan ook, H. Hanraath, verloor van het iets derdag
5 Nov.' 1.1. werden gespeeld
wat dat betreft, aan haar trek geko» sterker Laren II met 4»2.
is de stand als3 volgt. 1. W. Visser,
men. Echt mooi hockey werd er niet
Het tweede won overtuigend met 2. W. Paap, 3. J. Zwemmer Sr, 4 A.
gespeeld, maar dat kon ook niet, daar 2=1 van Strawberries III.
Drommel.
vooral in de tweede helft hard en fel
De meisjes „kraakten" Rood Wit c
Vrijdag 6 Nov. was de prijsuitrei»
gespeeld werd. Soms te hard.
door met niet minder dan 13=0 te win» king aan de winnaars van ons tour=
Zandvoort trok direct na de aan» nen.
nooi. Door de voorzitter, de hr Lou?
vang ten aanval welke resulteerde in
Daar a.s. Zondag inhaalwedstrijden rier, werden de prijzen met enige
een strafcomer, die niet goed werd gespeeld zullen worden, is het pro» passende
woorden overhandigd, waar
gestopt. Hierna weer een aanval van gramma zeer beperkt.
na door de aanwezige leden der dj=
Zandvoort, die zeer gevaarlijk was.
verse verenigingen nog twee partijen
Er werd door Zandvoort goed over Het programma voor a.s. Zondag
gespeeld werden om enige aardige
de vleugelspelers gespeeld die de bal luidt als volgt:
persoonlijke prijzen.
Heren: Z.H.C. IV»H.B.S. VI
goed voor gaven. Vele schoten wer=
De uitslag hiervan was: 1. de heer
Jongens: B.M.H.C. c=Z,H.C. a
den op het doel van H.B.S. gegeven,
van
Norden, K.J.C. Onderling Ge=
Meisjes:
Z.H.C.
a»B.D.H.C.
e.
waarvan twee zeker schijnende doel»1
noegen
uit Haarlem; 2. de heer Tweel
punten op het laatste moment doo
eveneens van Onderling Genoegen; 3.
de uitstekend spelende rechtsback op TWEE OVERWINNINGEN.
heer Fije van K.J.C. Corodex. De
de doellijn werden, gestopt. 'De mid» Zaterdagmiddag behaalden de~Z.K.C. de
marsenprijs viel ten deel aan mevr.
denlinie van Zandvoort stuwde de adspiranten in Haarlem een 1=0 over» van
Keulen van.-K.J.C. Dames=Noord.
voorhoede zeer goed. Vooral links» winning op D.S.V. b, waardoor dit
Het was een gezellige slotavond
half 'K. Nussink speelde jn. uitmun» twaalftal de leiding in de afdeling van
ons goed geslaagd tuornooi.
tende partij. De rust ging in met 0=0. heeft genomen, voorwaar een prach»
Na de hervatting werd het tempo tige prestatie voor deze jonge vereni»
aan beide kanten opgevoerd, er werd girig, daar uit zes wedstrijden 9 pun»
fel gespeeld. H.B.S; werd in de ver» ten werden behaald, namelijk door
dediging gedrongen. Enkele strafcor* drie overwinningen en drie gelijke Diefstal van bouwmaterialen
ners waren hier het gevolg van. Eén spelen.
daarvan werd op onberispelijke wijze
Zondag versloeg het eerste twaalf» Bij de politie werd aangifte gedaan
door E. Vleeming benut (1»0). De tal in een geanimeerde wedstrijd Ani= van diefstal van bouwmaterialen van»
vraag was nu of H.B.S. aan de druk mo Ready 3 met 4=2, nadat vorige af een bouwwerk. De diefstal zou zijn
kon ontkomen om de gelijkmaker te week het tweede op dit twaalftal een gepleegd in de nacht van 4 op 5 No»
scoren. Inderdaad gelukte dat, nadat 2=1 overwinning had behaald. Z.K.C vember. De recherche stelt een on»
de rechtsbinnen de bal vrij gemaakt l neemt thans op de ranglijst de 2dc derzoek in.
had, de verdediging passeerde en er plaats in.
1*1 van maakte. ,
Ongeval bij „woningbouw
Het tweede heeft- ondanks een uit» BRIDGEN.
stekend gespeelde wedstrijd met 4»3 De competitiestrijd bij de Zandvoort= Vrijdagmorgen vond bij de in aan»
verloren van H.B.S."II. Een gelijk spel se Bridgeclub is ingezet en de eerste bouw zijnde woningen aan de Thor»
had de verhouding beter weergegeven. resultaten staan reeds vast.
beckestraat een ongeval plaats. Een
Het begon met een 1»0 voorsprong In de A»lijn staat het koppel Hrn ruit was uit de handen van twee ar»
voor Zandvoort, welke voorsprong Agsteribbe=Schutte
bovenaan met beiders geslagen' tengevolge van een
nog voor de rust door H.B.S. teniet 64.58 pet, waarna volgen Hrn Brug» onverwachte windstoot. Een der ar»
werd gedaan (1»1).
man=Elzinga met 60.40 pet en fam. beiders viel en liep een hoofdwonde
In de tweede helft was er evenals Vallo met 58-33 pet
op. De andere arbeider werd aan zijn
voor de rust van een veldmeerder»
In de B»Iijn staat het koppel Hrn handen verwond. 'De opgelopen ver»
heid van een der partijen geen sprake. Pachter»Versteege met 64.59 pet vast wondingen werden door Dr van der
•Het scoreverloop toont dit wel aan: op de eerste plaats, daar no. 2, het Meer verbonden.
2»1, 2=2, 3»2, 3*3 en 3=4.
koppel Hrn. Mulder=Smid pas met
Na het goede succes van vorige 55.36 pet volgt. De derde plaats wordt
week van het derde elftal, was het ingenomen door de fam. Schulze met Aanbesteding van
afgelopen Zondag weer geheel mis. 54.47, pet.
Met 3»0 werd verloren van Leiden III.
Het koppel Hrn 'Brossois»Goos be= schilderwerk
zet in de C=lijn met 60.12 pet de eer= Maandagmiddag had ten kantore van
ste plaats, gevolgd door de koppels de Dienst der IPublieke Werken een
Hrn Reijer=Spiers met 57.74 pet en aanbesteding plaats voor binnensc'hiL
dms Notterman»Stor met 55.36 pet
derwerk in het gebouw aan het Raad»
Inzendingen worden wederom inge»
Aanstaande Woensdagavond wordt huïsplein. Er kwamen vijf biljetten
wacht tot Maandag a.s. 12 uur des de strijd voortgezet.
binnen, te weten van:
middags bij de Zatfdvoortse Courant,
Fa. S. Veenstra f 2244,-; fa. KL
Achterweg 1.
van der Mij e en Zonen f 3095,—;
MELKERIJ
fa. Aug. van der Mije f 3480,-; fa. J.
3
van den 'Bos en Zn. ƒ 3579,— en fa.
A. Kromhout f '3780,—. De gunning
is aangehouden.
Winkeliers,

DUBBELE V I L L A met GARAGE'S

MARIEN BOSCH

10

13

12

15

YOGHURT

U

16

18 119
22

21
23

HORIZONTAAL:
1. groente; 3. indien; 6. verbrande
tabak; 7. Overzeese Gebiedsdelen (af=
korting); 9. voorzetsel; 10. geschrift
om te lezen; 12. werk, „klus"; 14. een»
zaam, enkel; 16. fris; 18. reeds; 20.
Gelukkig Nieuwjaar; 21. geluid van
ezel; 22. verfstof; 23. woud'.
VERTICAAL:
1. vocht in een vrucht; 2. aanhef van
brief; 4. Lager Onderwijs; 5. schep; 7.
grote strijd; 8. gehuil; 10. dikke hou»
ten plank; 11. lichaamsdeel; 12. bij»
dehande vrouw; 13. voorzetsel; 15.
laagte, vallei; 17. snaarinstrument;
19. bergruimte; 21. in oprichting.

d& Ifaauw
Zo gaat het op een Derp.
Onze plaatselijke toneelvereniging
geeft binnenkort een uitvoering en
dat is bij ons op het dorp altijd een
heel evenment. Die vereniging heeft
een grappige naam, ze Keet: „De
souffleur zij onze redding", maar om=
dat dat allemaal zo'n mond' vol is, noe*
men we haar kortweg: D.S.Z.O.R.,
dat ligt veel handiger in de mond.
De aankleding van zo'n toneel is _
altijd een heel ding en daarvoor wor= "
den uit alle huizen de meubelen en
andere attributen gesleept.
Ook bij mij hebben ze. aardig huis»
gehouden, we hebben nog net met de
grootste moeite twee keukenstoelen
voor onszelf kunnen behouden. De
baby slaapt nu zolang op een paar
kussens in een 'hoek, want zijn wieg
doet deze keer ook mee.
't Is in huis een beetje een kale boel
geworden, maar voor de cultuur doe
ik alles.
Mijn man echter denkt anders over
die dingen, die staat cultureel dan
ook lang niet op zo'n hoog vlak. Dat
bleek al dadelijk toen hij thuiskwam
en de ravage in ogenschouw nam.
Eerst dacht hij dat de deurwaarder
was geweest, maar toen heb ik hem
heel rustig aan zijn verstand gebracht
dat ik D.S.Z.O.R. met een paar klei»
nigheden terwille was geweest en dat
we dat als mensen van ontwikkeling
aan onze medeburgers verplicht wa=
ren.
En toen heeft hij me toch tekeer
gegaan, vreselijk gewoon en hij heeft
woorden gebruikt, die ik hier met de
beste wil van de wereld niet meer
zou durven te herhalen.
Op dit tragische moment kwam
kleine Jan blèrende binnen; „Mam*
mie, motopetje is weg," snikte het
schaap.
Waarop Papa schamper opmerkte.
dat de regisseur daar dan zeker wel
mee over het toneel en door de kleed*
kamers zou sjezen. Op deze vaders
lijke ontboezemingen begon Jan te
schreeuwen als een mager varken dat
gekeeld wordt.
Gelukkig werd het autopedje drie
tuinen verder weer gevonden en was
het kind hiermee op slag uit zijn lij=
verlost.
We brachten de avond door in ge=
past zwijgen en toen de kaars begon
te spetteren (de lamp speelde ook.to=
neel), kwam het moment dat we ons
ter ruste zouden begeven.
En net toen Paps zijn be=pyamade
rechterbeen omhoog tilde, om in onze
echtelijke koets te stappen, bemerkte
hij tot zijn stomme verbazing dat ook
het bed verdwenen was.'
En ik, die er de hele avond al zo'n
vermoeden van had gehad, dat deze
afwezigheid beslist door hem zou
worden opgemerkt
---,\
Nou moeten ze men. nog eens ver*
tellen, dat voorgevoelens niet , uitko=
men, bah, ik werd er gewoon; koud
van.
Waar is het bed?
Dat hadden ze ook nodig lieverd.
Maar is er dan op het 'hele dorp
geen ander bed te vinden, dan uit»
gerekend het onze?
Jawel, maar het onze paste zo hele*
maal in hun sfeer.
En toen wilde hij natuurlijk met
alle geweld weten, wat dat dan wel
voor een sfeer was.
Nou, precies wist ik het ook niet,
maar ik had iets horen verluiden van
dieven en moordenaars en zo:
Maar, stotterde hij in de grootste
vertwijfeling, die lui spelen toch pas
over drie weken. Hadden ze dat dan
allemaal nu al nodig?
Waarop ik hem heel geduldig heb
uitgelegd, dat die mensen toch de ge»
legenheid moeten hebben om met
hun requisieten te oefenen. 'De de=
kens had ik echter mogen behouden
en daarvoor was hij achteraf toch wel
heel erg dankbaar.
En zo installeerden wij ons voorde
nacht op onze keukenstoel, de dekens
stijf om ons heengerold.
Ik moet eerlijk bekennen: het viel
in de beginne heel niet mee, maar
drie weken zijn gauw om en mis»
schien went het tegen die tijd wel
een beetje.
En U begrijpt: de cultuur ......
'De volgende morgen wilde Paps
zijn andere bruine schoenen aantrek»
ken, maar kon ze niet vinden.
Zeker ook op 'het toneel, veronder»
stelde hij met een onmiskenbare
zweem "van moord in zijn stem.
Nee, liefje, zei ik opgewekt, die zijn
bij de schoenmaker.
GELSKE DE NES

(ook Bulgaarse)
Bruiloft
Heerlijk, verfrissend en last not least op de Appelbloesem
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 De toneelvereniging Op Hoop van
Zegen heeft als tweede stuk van het
Monopole
seizoen in studie genomen het Ierse
Dinsdag
10
Nov.
8 uur: V.P.R.O.*
blijspel „Bruiloft op de Appelbloe=
Bindingsavond.
sern" in drie bedrijven door Eden Woensdag
11 Nov. 7.45 uur: Operette
telefoonnummers Phillpotts. De ..opvoeringen hebben
„De dochter van de Tamboer»Ma*
plaats op 14 en '15 Januari a.s.
joor", door de Zandv. Operette»
en adressen
•
Vereniging.
2000 Brandmelding
Donderdag 12 Nov. 7.45 uur: idem.
2403 Commandant Brandweer
Andere attracties en
3043, 3044 Politie
nuttigheden
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
\ Dinsdag 10 Nov. 8 uur: Filmavond
2345 Gem. Secretarie
Noord»Afrika in Zomerlust door
2499 Gem. Geneesheer, Juliarraweg la
de 'Nederl. Reis=Vereniging.
2262 Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stadsschouwburg
Zeestraat 26 Zandvoort Tel. 2196
2887 StoomwasserQ „Hollandta",
H aar lem
fUnstrükery, J. H. G. TVeenink,
Donderdag 12 Nov. 8 uur: Toneelgr.
Theater met „Paard eet hoed".
' Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, GertenZaterdag 14 Nov. 8 uur: De Nederl.
bachs Drukkerij, Achterweg l
Comedie met „De Grote Stilte".
• ƒ 0,75 per liter
2424 Autobedrijven „Blnko"
Zondag 15 Nov. 8 uur: 'De Nederl.
Oranjestraat en Stationsplein
met vlees en spek
Comedie met „Het dagboek van
2975 Jou. sytsma's Leesbibliotheek
een deugniet".
Dagelijks: RIJSTTAFEL
„De Opbouw", Tollensstraat 47
Woensdag 18 Nov. 8 uur: Toneelge»
2465 en 2886 Lichtstoringien. Bel op
Gelieve tijdig, te reserveren
zelschap Johan Kaart met „De vier
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3.
Mullers".
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De Stichting Touring Zandvoort heeft
Zandvoortse Operette Vereniging
President Eisenhower
het initiatief genomen om op 18 Nov.
heeft openlijk partij
„i.s. de Zandvoortse zakenlieden voor
bracht „De dochter van de Tamboer-Majoor"
gekozen legen dege;
een bespreking uit te nodigen. Deze
nen die oiidtpresidenf
bespreking zal tot onderwerp hebben
rrumdn voor de com»
de publiciteit en reclame voor de
Woensdag en Donderdag gaf de weer best verzorgd. Decors en belich?
missie 'tegen omAme:
Badplaats. Zoals men weet, 'boterde^ Z.O.V. een opvoering van de door ting berustten bij 'Wim Sluys, die het
rikaanse activiteit'
het op dit punt tussen de Midden* Alfr. Duru en Henri Chivot geschre? goed verstaat om het geheel iets fleu?
rigs te geven. Costuums en kapwerk hebben gedaagd. Truman zou tijdens
stand en Touring Zandvoort niet al •
te best. De Zandvoortse ncringdoen? ven en door Offcnbach op muziek van Joh. Gerritsen waren goed. De zijn bewind steun hebben verleend
den waren weinig te spreken over ds gezette operette „De dochter van de lallcttcn o.I.v. Diny Schagen brach? aan een communistische spion, White
en een keurige afwisseling. De dan? Het feit dat Eisenhower het besluit
bemoeiingen die Touring Zandvoort TambocrsMajoor".
•/Ach getroostte met betrekking tot
sen
met bravour uitgevoerd. der commissie, — die speciaal op be'
Deze behoort tot een der beste pa? Wij werden
het Vreemdelingen Verkeer.
constateerden, dat hieraan veel kende republikeinen als b.v. Mac
Carthy drijft —, heeft gecritiseerd,
Deze ontevredenheid is /over ge? rodistibche operettes die Jacques Of» «org was besteed.
gaan dat er reeds geruime tijd sprake fcnbach schreef. Zijn mu/iek is van Resten mij nog de enkele open doek? betekent de zoveelste barst in de re?
was vnn de oprichting van een spe? echte Franse allure en hij weet zich .es zoals die aan duettistcn, kwartet? publikeinse eenheid, die sinds zij aan
ciale vereniging, die naast Touring steeds boxen het banale te verhef? :en ten deel vielen. Last not least, de regering kwam niet bepaald een
Zandvoort de belangen van de Mid?
lulde aan de heer Henk SteenkisJ bar sterke indruk heeft gemaakt.
Dit heeft zich dsn ook duidelijk
dcnotand op dit punt nou gaan -bc* fen. Verder wist hij het mstrumcn? voor de algehele muzikale leiding en
hartigen. Waarmee dan de vreemde talc in een flatterend kleed te stc? een bravo voor de accurate en bc?
figuur zou ontstaan, dat deze vcreni? ken, zodat zelfs de meest onstuimige scheiden begeleiding der solisten en
ging en Touring officieel langs elkaar dansen en finales aan het geheel een coren door Annie Weber.
Het orkest volgde gedwee; de en?
gingen werken. Het is nog niet '/over
biillant effect geven.
gekomen.
•cele strijkers gaven m.i. te weinig
Officieus was het echter reeds een
Het is geen gemakkelijke operette;
te:t dit vertegenwoordigers -van de het gaat er hoofdzakelijk om de
Na. de finale bedankte de heer C.
Zandvcortse Middenstand en T.Z. Franse sfeer te 'benaderen en de Schaap alle medewerkenden en deel?
langs elkaar heen werkten.
grootste moeilijkheid ' is de juiste do bloemen uit, waarbij de souflouse
Dc/e weinig florissante samenwer? tcrnpi te treffen. De dirigent Henk l onv Schaap?Sleeman niet vergeten Evcnali vorige jaren zal ook dit jaar
weer in Zandvoott een inzameling
Ling is tot nu toe een bedenkslijke Steenkisl is hierin bijzonder goed ge» werd
/.wakke plek in de onderlinge gemeen? slaagd, zodat wij over het geheel van
J a . . . . en dan het brave c/eltje i-i woiden gehouden voor de „stille ar?
telijke verhoudingen geweest. Het is een vlot gespeelde uitvoering kunnen iet eerito bedrijf, dat ook zijn rol men" in deze gemeente.
m sschien nog te vroeg en te optimi::? spreken.
iad. Heus, dar was 2cn aardig tafc?
~•
Het is toch \\el een bedroevend
reeltie.
tisch om te zeggen dat deze toestand
•De
rollen
waren
vrijwel
alle
in
goe=
feit,
clat wij in de>e tijd van zo ge?
op een nositiever vlak komt tï lig? Je hanaen. De hoofdrol, Monthabor,
De zaal was geheel uitverkocht.
gen. Maar toch, 't initiatief van T.Z. TamboersMajoor, gespeeld door "Wïm
Jac. Bonsc! bpecialiscerde sociale zorg, nog steeds
in weiks bestuur momenteel de voor?
moeten spreken v.;n „stille armen".
d. Moolen, voldeed ons in vsle op»
zitter van -de Z.indv. Handels Ver. v.
Wie zijn die stille armen? Kunnen zij
/.ichten
door
zijn
spel,
zijn
optreden
zitting heeft, om de Zandvoortse za? en de duidelijke uitspraak die opvie»
dan niet door de Gemeentelijke
henlieden voor een bespreking bijeen len. Nel \Viencr»Klugt als Stella,
Dienst voor Sociale Zaken worden
te roepen, wijst wellicht op een speelde haar rol met veel charme,
Touring Zandvoort roept
gun tige \\ending.
geholpen? Dit is nu juist het critc»
Wanneer de mogelijkheden bestaan jammer, dat '/ij door lichte ongesteld» Zandvoortse zakenlieden
rium. Het is een algemeen bekend en
huid
in
haar
zang
ietwat
te
kort
dat T.Z. namens de Gemeente ,— en schoot. Chris Overweg als Robert,
erkend ieit, dat de sociale '/org voor
u'u.', ook namens een belangrijk dee! luitenant, muntte bijzonder uit door bijeen
'hulpbehoevenden vooral in de na?
rfei inwoners n.l. de middenstanders zijn mooi stemmateriaal. Jan WinJ,
— naar buiten zal kunnen treden, ge? Griolet, tamboer, speelde wel goed, Het ligt in de bedoeling van de oorlogse jaren zeer belangrijk is ver?
steund door een min of meer unanie?
Stichting Touring Zandvoort om op bcterd. Dit zal niemand durven ont?
m-i instemming, dan '/uilen deze mo? echter zijn zingen is nog niet genoeg
Woensdag 18 November a.s verte: kennen.
gelijkheden zeker benut moeten wor? geschoold.
Rie Sluys=van Dijk als Claudine, eenwoordigers van het Zandvoortse
den. Dat daaraan oveileg, de gele?
Toch is er nog steeds een bepaalde
geilheid t3<- het geven van suggesties marketenster, heeft haar rol zeer zakenleven bijeen te roepen in de zaal groep hulpbehoevenden, die door
etc. vooraf gaat, — waartos de' be? goed gespeeld, alleen is haar stem
veelal buiten hun schuld h-ggende
Zomerlust, teneinde daar geza- oorzaken, niet in het arbeidsproces is
sprcking van de 18e zal kunnen die? wat klein en waren vele dingen hier
nën -, lijktv-pns-niet meer.dan tna? en daar wat • onversffcvnbaar. Henk menlijk'-de voor het zakenleven be* opgenomen, d-ech tccli iioj; juist ï/a;~
Bol als Hertog della Volta maakte
tuurlijk.
ten de werkingssfeer van^ een Ge?
Hopenlijk zullen beide partijen hun van zijn rol iets bijzonders; zijn ko= langrijke kwesties op het gebied van meentelijke Dienst voor Sociale Za?
inzichten tot overeenstemming kun? mische typering wist hij tot het laatst publiciteit en reclame nader te be: ken valt, omdat de: totale gezinsin?
nen brengen. Hopenlijk ook zal dit goed vol te houden. V/il Elzinga als spreken.
komsten ongeveer gelijk liggen met
aan de publiciteit van Touring een Hertogin della Volta acteerde naar
de algemeen geldende steunnormen.
Iedereen is welkom.
steviger karakter geven dan tot nu behoren en Jan Hekkers als Markies
Het zijn deze mensen, die een mo?
toe het geval was. Voor verbetering Rambini paste zich gped bij zijn part*
reel en geestelijk peil trachten op te
is het geleverde n.l. zeker vatbaar. ner {Hertog della Volta) aan.
houden met dikwijls een bewonde?
Tenslotte voldeden nog: Jan Hoo» Gemeente-avond
"Wij zien met zekere verwachtingen
renswaardige inspanning, zonder ook
uit naar de resultaten van de ont? gervorst als Clampas, herbergier, Piet Hervormde Gemeente
maar enige hulp van overheidswege.
moeting tussen Middenstand en T.Z. Bol, als Gregorio, tuinman en Rie
'Hoewel hier gelukkig veel hulp wordt
Mogen de resultaten die oude tegen» Schaap»Hoffrnan als Moeder?Overste.
ter kennismaking met nieuwe verleend door de verschillende ker?
stellingen eens een keer van de baan met een erg zwak stemmetje.
ken, zijn er> niettemin, zoals gezegd,
predikant.
De regie was bij Kick Steenkist
helpen.
nog altijd groepen, die deze hulp oi\t?
Donderdag 19 November wordt door beren.
Welnu, het is voor deze mensen,
de Hervormde Kerf een gemeente» dat wederom een beroep op U wordt
avond belegd in „Ons Huis". Hier zal gedaan. Evenals vorig jaar heeft zich
Zandvoort een comité gevormd,
ZEEREEP „NOORD"
de gelegenheid worden geboden aan in
bestaande uit de heren Mr H. M. v.
de gemeenteleden om met Ds Olde» Fenema, burgemeester van Zand?
nu vrij voor normale bebouwing
man, die Zondag 15 November zijn voort, S. Slagveld en J. A. B. van
Pagée, dat heeft besloten wederom
intrede in Zandvoort doet, kennis een inzameling te organiseren, ten?
Badinrichfing of ander bijzonder gebouw tegenover van Lennepweg..
te maken.
einde gedurende de wintermaanden

gedemonstreerd in de verkiezing van
democraten op belangrijke posten,
enkele dagen geleden. Kennelijk is
ook de twijfel door het Amerikaanse
volk geslagen, nu de huidige rege»
ringspartij zich verwart in tegenstrijd
digheden en alleen de populariteit
van Eisenhower niet in staat blijkt
een hecht beleid te garanderen. Ken'
nelijk ook is de twijfel gerezen over
de methoden jegens de „ontAmeri:
kaansheid", die inbreuk dreigt te maken op vrijheden die wezenlijk tot de
democratie behoren. En daarmee is
misschien ook een zo wenselijke kern
lering in de hitserige mentaliteit,
waarmee het Amerikaanse volk wordt
geconfronteerd, aanstaande. Het ware
te hopen.

V©or de „stille armen"

De Minister van Wederopbouw en circa 10 jaar zal geschieden.
Aan de Oostzijde van de flatgc»
Volkshuisvesting heeft een wijziging
van de wederophouwplannen Zeereep» 'bouwen zijn diverse terreinen be?
midden en ZeereepsZuid van Zand? Ischikbaar gehouden ivoor openbare
voort goedgekeurd. Deze wijzigingen gebouwen, zoals scholen, verenigings?
hebben hoofdzakelijk ten doel de gebouwen e.d. terwijl tegenover de
plannen in overeenstemming te bren» van Lennepweg de badinrichting, wel?
gen met de bebouwing, zoals deze in ke ook in het oorspronkelijke plan
de omgeving van de Strandweg is was opgenomen, is gehandhaafd.
Indien het in de toekomst econo?
tot stand gekomen.
niet mogelijk, of om andere re?
'De minister heeft voorts vastgc? misch
niet wenselijk zou zijn om ter
steld een wederopbouwplan Zeereep» denen
plaatse een dergelijke inrichting te
Noord. Dit gedeelte was nog niet in stichten, dan kan de bestemming van
de goedkeuring van het wederop» dit terrein t.z.t. nader worden her?
bouwplan betrokken, aangezien het zien. In geen geval zullen op dit ter?
uitgesloten geacht werd, dat bij een rein woningen mogen worden ge
bebouwing met zomerflats en seizoen? bouwd
zal dit terrein gereserveerd
bedrijven in de voorgestelde vorm, mosten enworden
voor een bijzondere
de uitgifte der bouwterreinen in een bestemming.
betrekkelijk kort tijdsverloop van 10
jaar zou kunnen plaats vinden. In
verband hiermede is het plan thans Sint Nicolaas'
gewijzigd. De opzet en indeling zijn
in hoofdzaak gelijk gebleven aan die feestelijke intocht 21 Nov.
van het oorspronkelijke plan, zoals
dit in 1946 door de raad der gemeen» in Zandvoort
te iZandvoort werd goedgekeurd; er Een aantal Zandvoortse winkeliers
is echter gevolg gegeven aan de sug» heeft het plan om in samenwerking
gestie in het plan Noord de bebou=
wing voor normale bewoning toe te met de handelsverenigingen een
laten en er met de planindeling en grootse intocht van St. Nicolaas in
met de verkaveling op te rekenen dat Zandvoort te organiseren.
er t.z.t. pensions in zouden kunnen
Het ligt in de bedoeling Zaterdag
worden gevestigd.
21 November de Goede Bisschop bij
De hoofdbebouwing is nu gewijzigd
in flats voor permanente bewoning. De Tol te ontvangen, waarna de Sint
Door de bouwterreinen te verkopen zich, voorafgegaan door de Zand-,
onder voorwaarden dat de te stich» voortse Muziekkapel, naar het Raad:
ten complexen per gebouw in één huis zal begeven om daar op het bor?
hand moeten blijven, blijft de moge» des te worden toegesproken door
lijkheid bestaan om later deze ge»
bouwen zonder kostbare voorzienin» Burgemeester van Fenema.
Een grote strooipartij zal dan
gen als flathotels te exploiteren,
waardoor de grondgedachte van het volgd worden door een rijtoer van de
plan zoveel mogelijk gehandhaafd Sint door het dorp, waar hij bij de
winkeliers van deze actie een bezoek
blijft.
Aangenomen wordt, dat de grond» zal brengen, dat met attracties en
uitgifte zeker in een tijdsverloop van verrassingen gepaard zal gaan!

hier enige verlichting te kunnen bren?
gen.
Gaarne zouden wij U dan ook wil?
le'n vragen, zo U met dit mooie werk
instemt, uw bijdrage te willen gevgn
aan de heren S. Slagveld, Koningin»
neweg 26 of J. A. B. van Pagée, Bre?
derodustraat 35 of te storten op post»
rekening 499496 t.n.v. de heer S. Slag»
veld.
Iedere week zal dan weer in de
Zandvoortse bladen een verantwoor»
ding van de ingezamelde bedragen
worden gedaan.
Het Comité.
Mr H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

Ook l December
Raadsvergadering
Bshaive" <3p 'Dinsdag 17 November
komt de Zandvoortse gemeenteraad
ook nog op 'Dinsdag l December a.s.
in openbare vergadering bijeen. In
deze bijeenkomst zal de gemeentebe»
groting niet worden behandeld, zo
vernemen wij.

Propaganda-avond
Chr. Besturenbond
Zandvoort
In het kader van de z.g. November»
actie organiseert de C.B.B. Zandvoort
op l Dec. a.s. in „Zomerlust'' een
propagandasavond, waarbij als spre»
ker optreedt de heer H. R. Plomp,
secr. van het C.N.V.
Medewerking wordt verleend door
het Kleinkunst?ensemble „De Mus
zanto's" uit Amsterdam.

Grepen uit de Agenda
voor Zandvoorts Raad
Dinsdag a.s. wordt de volgende Raads?
vergadering gehouden. "Wij deden
enige grepen uit de agenda, die ogen»
schijnlijk geen bijzonder opvallende
punten bevat, doch waarvan enkele
toch nog wel heel wat stof tot spre»
ken kunnen opleveren, zoals b.v. de
kwestie van de garage»boxen aan de
Vuurboetstraat en de toekomstige
verdwijning van Paviljoen Kiefer.
Flatbouw aan Brederodestraat
Op de hoek BrederodestraatXPrins
Mauritsstraat zal mettertijd een flat»
gebouw worden gesticht. De firma J.
van Sluisdam en Zn. heeft de gemeen»
te verzocht deze grond te mogen ko=
pen. Het voor deze flats benodigde
bouwvolume zal waarschijnlijk in het
begin van 1954 beschikbaar gesteld
kunnen worden.
Nogmaals de boxen aan de
Vuurboetstraat
In de vorige Raadsvergadering werd
een voorstel tot de verkoop van grond
aan de Vuurboetstraat aan de heer
Boxhoorn, die daar garage?boxen wil
bouwen, aangehouden. Men was er
n.l. niet zeker van of de bewoners van
de Thorbeckestraat, die tegen de/c
bouw hebben geprotesteerd, van te
voren konden weten of er boxen kwa»
men. 'Dit blijkt het geval te zijn.
B. en \V. achten de bezwaren van
de „bezwaarschrijvers" — waardever»
mindering van de woningen, bedrei»
ging van nachtrust, gevaar voor spe»

Benoeming leerkracht
Karel Doormanschool
De heer Boiten die 4 Aug. door de
Raad tot onderwijzer werd benoemd,
heeft deze aanstelling niet aanvaard,
zodat nu opnieuw een voordracht is
lende kinderen — ongegrond en stel» gemaakt:
len dan ook voor om tot de verkoop
1. B. H. Munnik, uit Haarlem, tij?
der grond over te gaan.
delijk onderwijzer aan de 'Karel
Doormanschool;
2. G. Post, Broek in "Waterland;
3. J. F. Sinnige, Delft.
„Paviljoen Kiefer" moet waarschijn;
lijk in 1956 het veld ruimen.
De Coöperatieve Flatcxploitatiever? Grote transportleiding voor water
emging „Noordzee" heeft medege? zal Zandvoorfselaan kruisen.
deeld dat de aanwezigheid van „Pa? Reeds geruime tijd 'bestaat er in des»
viljoen Kiefer" een ernstig bezwaar kundige kringen ernstige bezorgdheid
is' bij de voorgenomen bouw van haar over de toekomstige watervoorziening
flats aan de Boulevard de Favauge. in het "Westelijk gedeelte van ons
De Coöperatie wenst dan ook dat land. Niet alleen is door de intensie»
het paviljoen — dat een tijdelijk ka? ve wateronttrekking aan de winge»
rakter draagt — na het aflopen van bieden in de duinen het grondwater»
het huurcontract zal verdwijnen.
peil aanzienlijk gedaald, waardoor
De heer Kiefer zal nog tot l Jan. rampspoedige verzilting dreigt, maar
1956 als huurder van de grond kun? óók moet rekening worden gehouden
nen optreden. Het college van B. en met een verdere stijging van het wa?
W. is van oordeel dat het paviljoen tergebruik (bevolkingsaanwas en in?
onder geen beding een belemmering dustrie).
mag vormen voor de voortgang van
In Noordholland wil men dit pro»
de wederopbouw dezer gemeente. De bleem oplossen door bevloeiing van
Raad zal zich over deze kwestie reeds de duinen met van elders aangevoerd
nu dienen uit te spreken.
water. Er zal een transport»waterlei»
ding worden aangelegd van de Rijn,
via Leiduin naar Castricum. Deze
transportbuis (doorsnede ca 1.50 m)
Foto's over Zandvoorts afbraak en
zal de Zandvoortselaan ter hoogte
wederopbouw.
van 'Bentveld kruisen. De Gemeente
Het beeld van Zandvoort na de slo» zal hier zijn toestemming moeten ver»
ping door de Duitsers werd in een lenen om de aanleg en exploitatie te
serie van 24 foto's vastgelegd door de garanderen. Dit is na lange bespre»'
fa. Bakels. 'B. en W. willen nu een op» kingen — de Zandvoortselaan is een
dracht aan deze firma verlenen voor teer punt en moet t.z.t. kunnen wor?
'het vervaardigen van 72 foto's die ook den verbreed tot een vierbaansweg —
de wederopbouw in beeld brengen.
mogelijk geworden.

.'il

V.P.R.O.-Bindingsavond
Zonder
Met het -doel: leden werven, gaf de
VPRO Dinsdagavond j.l. een caba*
ret*avond in Monopole, waarbij de
opkomst meer dan bedroevend was.
In zijn openingswoord vestigde de
heer L. J. Pfundt de aandacht op de
medewerking der leden, zonder welke
de actie tot het uitbreiden van het
ledental der VPRO tot mislukken ge*
doemd is. Vervolgens sprak Ds N.
Padt over Ket werk van de VPRO,
die een eigen persoonlijkheid bezit en
allerminst 'behoeft te bestaan bij de
gratie van de „grote broers". Men re*
aliseert zich niet voldoende — aldus
ds Padt, — dat, indien er één middel
is om beslag te leggen op tallozen,
dit de radio is. Maar dan moet het
werk ook eendrachtig worden aange*
pakt en het niet worden overgelaten
aan enkelen. Spr. keerde zich tegen de
opvatting als zou de VPRO neutraal
zijn. De ViPRO heeft een eigen stem,
een eigen mening. Neutraliteit was
Volgens spr. een onbestaanbaarheid.
Spr. gaf ook zijn mening over de cri*
tiek, die de VPRO dikwijls verwijt
zo_„z\vaar op de hand" te zijn. Wan*
neer de VPRO over meer zendtijd
zou beschikken, zo zei de ds Padt, dan
zouden de uit7endingen allicht ook
een grotere verscheidenheid kunnen
hebben en wat meer aandacht kunt
nen besteden aan amusement. Het
zou naar spr. meende -veel beter zijn
- en hij stelde het zich als een ide*
aal — indien de Nationale Omroep
verwezenlijkt zou worden. Dan zou
er misschien een einde komen aan de
armzalige uitzendingen van nu, waar»
bij het niet zelden voorkomt dat men

sfeer.
terzelfder tijd over de twee Neder*
landse zenders een vrijwel gelijklui*
dend programma kan beluisteren.
Hierna bood het drietal Sonja
Oosterman, Piet Ekel en Benny Vre*
den een combinatie van liedjes en
grapjes. Het gebodene had echter
bitter weinig weerklank bij de weinige
aanwezigen (pl.m. 40!). Het kón ook
niet anders, want 't was eigenlijk
maar een ongezellige boel: De zaal,
die nog niet voor een achtste gevuld
was, de beschaafde, gladgepolijste
conference van Benny Vreden en de
jongensachtige grollen van een Piet
Ekel, die slechts zelden boeide. Dit
'begon te komen, toen hij, gewapend
met een zinken emmer(!) een serie
imitaties naar -voren bracht. Daaren*
tegen was het verslag van de voetbals
wedstrijd Zandvoort*Lapland bijna
beschamend flauw. Het noemen van
verschillende aanwezigen, zou op een
schoolfuifje wellicht een zeker deel
van de jongens en meisjes tot en*
thousiasme gebracht hebben. Op deze
avond was dit nummer echter — het
spijt ons dit te moeten zeggen — een
onbenulligheid.
Sonja
Oostermans welluidende
stem maakte veel goed, hoewel zij
voor een microfoon ongetwijfeld be*
ter is. „Het melkmeisje van Vermeer"
was een uitstekende creatie van haar.
Tegen elf uur was 't afgelopen. 'De
mensen schuifelden de zaal uit en ke*
ken elkaar half verlegen aan. "Was dit
wel een bindingsavond? Jammer, dat
hierover twijfel kan bestaan, want de
VPRO zélf, doet 't vaak zo goed.
H.W.

REISVERENIGING
gaf Filmavond over Noord-Afrika

Agenda voor de
Raadsvergadering
van 17 Nov. a.s.
h Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot vaststelling van een
omslagpercentage voor door de
dienst van publieke werken, uit*
gevoerde werken ten behoeve van
het Grondbedrijf.
3. Voorstel tot vaststelling van een
„Tijdelijke ziektekostenregeling
1953".
4. Voorstel tot wijziging van de
„Uitkeringsverordening".
5. Voorstel tot verkoop van grond,
gelegen aan de Brederodestraat*
hoek Prins Mauritsstraat aan de
firma J. van Sluisdam en Zn.
6. Voorstel tot het .verlenen van
een crediet van ƒ 6200,— ten be*
hoeve van de verbetering van de
verwarmingsinstallatie in 't raad*
huis,
7. Voorstel tot verkoop van grond,
gelegen aan de Vuurboetstraat
aan O. Boxhoorn.
8. Voorstel tot wijziging van de ver*
ordening, regelende de samen*
stelling enz. van de commissies
van 'bijstand.
9. Voorstel tot beëindiging van het
huurcontract betreffende „pavil*
joen Kiefer".
10. Voorstel tot beschikbaarstelling
van een crediet van ƒ 700,— voor
het in foto brengen van de af*
braak en de wederopbouw dor
gemeente.
11. Voorstel tot vaststelling van het
crediet*in*rekening=courant met
de N.V. Bank voor Nederlandse
Gemeenten voor het jaar 1954.
12. Voordracht tot benoeming van
een onderwijzer aan de Karel
'Doormanschool.
13. Voorstel tot vaststelling van de
vergoedingen voor het bijzonder
onderwijs ingevolge art. 103, 2e
lid en 103 bis der lager onder*
wijswet 1920 over 1952.
14. Voorstel tot vestiging van een
zakelijk recht in verband met de
aanleg van de watertransport*
leiding Rijn*Kennemerland.

De plaatselijke afdeling van de Ned. gelijk uitvoerig over de toestanden
Reisvereniging gaf j.l. Dinsdagavond m deze gebieden te praten, zodat
voor een goed bezette zaal een film» slechts enkele onderwerpen zeer een* Bridgewedstrij d
voudig — zonder al te veel verband om wisselbeker
avond in „Zomerlust".
De heer Slootjes sprak het ope* — konden worden behandeld, doch
ningswoord, wees op de voordelen juist genoeg om de belangstelling De Zandvoortse Bridgeclub ontvangt
van het lidmaatschap en op de werk* voor dit toeristische oord op te wek* 18 November de 'Bridgeclub Effecten*
beurs uit Amsterdam voor de tradi*
zaamheden van de contactclub, welke ken.
Er werden vier filmpjes vertoond, tionele wedstrijd. Indien de Amster*
steeds meer belangstellenden trekt.
De consul van Epe, de heer Maas, o.m. één over de stad Chella, waar* dammers een overwinning weten te
hield vervolgens een praatje over door men een beter overzicht kreeg behalen zal de fraaie wisselbeker de*
Marokko en Algiers, De toehoorders van de landstreek (nabij de Sahara!) fmitief m hun bezit komen.
vernamen iets over de gewoonten en en zijn bevolking. Het was in ieder
gebruiken, o.m. bij het huwelijk, over geval een prettige en leerzame avond. Aanrijding
sieraden, bedelaars, over de verstand*
Woensdagavond had een aanrijding
houding tussen de mannen en, de
WATERGETIJDEN
plaats tussen een bestelauto die uit
vrouwen en over de grondlegger van
de Tramstraat kwam en een motor*
HW
LW
-HW
LW
Strand
de Islam, Mohammed.
berijdbaar rijder die op het Raadhuisplein geen
In het korte tijdsbestek dat spre* Nov.
9.37 16.30 22.16 _5.- 13.30*20.00 voorrang verleende. De laatste klaag*
ker was toegewezen, was 'het niet mo* 15
16 H.— 1S.— 23.38 6.30 15.00*21.30 de over pijn in de schouder.
17 12.11-19.
.- 7.00 16.00=22.30
18 0.39 7.30 13.03 20.— 4.30*11.00 Nieuwe banen
19
1.31 8.30 1-3.52 21.— 5.30*12.00 Vanavond zal waarschijnlijk de de*
B U R G E R L I J K E S T A N D 20
2.16 9.- 14.37 21.30 <3.00*12.30 finitieve opdracht voor de aanleg van
6—12 November 1953.
21 3.07 10.— 15.27 22.30 7.00*13.30 nieuwe tennisbanen worden gegeven.
Ondertrouwd: P. Termes en P. Ver* Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
De T.C.Z. zal de banen dan voor*
jaar 1954 in gebruik kunnen nemen
hoeven; J. S. F. Bosman en S. G.
van der Werff.
en Zandvoort zal dan de werkelijk
(Adv.)
niet overbodige luxe van een — voor*
Getrouwd: A. J. van der Velde en
lopig nog 'bescheiden doch aan alle
L. G. Lawa.
Overleden: L. van der Putten, oud 72
eisen voldoend — tennispark rijker
jaar, echtgenote van W. Molenaar. Hamea-Gelei voor Uw handen zijn.

Dames! Vooral nu

KORFBALNIEUWS
De strijd in de adspirantenafdeling
van de Haarlemse' 'Korfbalbond neemt
een spannend karakter aan, daar
Nieuw Flora b en Z.K.C, a een ge*
lijk aantal punten hebben behaald.
A.s. Zaterdagmiddag wordt een wed*
strijd gespeeld tegen Haarlem e om
half vier op het 'terrein aan de KIe*
verlaan te Haarlem.
De stand van de derde klasse B,
adsp. HJK.B., is thans als volgt:

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

Alleen voor spoedgevallen van Za*
terdag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur.
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.
WIJKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.

Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van deel*
neming ondervonden bij het over*
lijden van Mevrouw
D. MAIERA/AN DER WERFF.
Namens de familie,
D. van der Werf f*K
Oosterparkstraat 23
Zandvoort

PREDIKBEURTEN
Ned. Hei-vormde Kerk, Kerkplein
Zondag 15 November
10 uur: Dr M. van der Voet, pred.
'Mossadeq en de K.N.V.B.
te Haarlem*N. Bevestiging van Ds
Een krant is eigenlijk een raar ding.
R. H. Oldeman. Zang Kerkkoor.
3 uur: Ds R.fiH. Oldeman, Intree* 't 'Moet voor iedereen duidelijk zijn,
dat hier niet de Zandvoortse Cou*
dienst. Zang Kerkkoor.
rant bedoeld wordt. (Inderdaad, som*
7 uur: Geen dienst.
mige dingen zijn volslagen overbodig
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 om ze te zeggen). Nee, 't gaat over
de „grote dagbladpers". Daar staat
Zondag 15 November,
nou ook letterlijk van alles in. En je
10.30 u u r : Dr A. van Biemen tehebt 't maar te slikken.
Bentveld.
Zonder nieuws kunnen^de mensen
niet. Een samenleving zonder krant
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht kan je je niet voorstellen, ofschoon
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur het leven er wellicht onnoemelijk
Hoogmis.
rustiger door zou worden; oVan de
's Avonds 7 uur Lof.
andere kant schijn je pok weer niet
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. voor je pure rust op dit planeetjc te
vertoeven, 't Is dus moeilijk. Aan alle
's Avonds 7.30 uur Lof.
kanten.
Gereformeerde Kerk,
Maar het allegaartje in de krant
Julianawcg- hoek Emmaweg
staat er iedere dag maar in en wij
moéten er wel kennis van nemen. Het
Zondag 15 November
10 uur: Ds A. de Ruiter (Dag van ligt »&\ naast je ontbijtbordje of je
avondmaaltijd wordt er mee gekruid.
dank en offer).
Krijgen we op één dag te verwer*
17 uur: Ds A. de Ruiter
ken:
Truman moet rekenschap afleggen!
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Nou zijn ze zo ver gekomen in het
Dinsdag 17 November
akelig progressieve Amerika dat ze
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis". oud*president Harry Truman voor de
Spr. iMej. J. E. C. Kunne.
Mac Carthy*commissies willen slepen.
•Mornus wil een gokje doen: 't Is niet
Zondag 15 Nov. 9.45 uur: Radiotoe* uitgesloten dat Mr Mac Carthy over
spraak (op 298 meter) door Dr J. C. een poosje zichzelf dagvaardt. En dan
Brandt Corstius van het (Humanistisch zitten ze er mee.
Verbond. Onderwerp: „Was ik dat?"
Mossadeq wordt berecht! 't Is ver*
velend, dat 't gezegd moet worden,
maar dit kluchtspel, zoals de open*
bare aanklager deze zitting noemde,
Keuring diensthonden
verliest zijn waarde als publieke ver*
Tijdens de keuring van de Nederland* makelijkheid als de beklaagde niets
se Bond v. d. Diensthond werden vijf anders doet dan huilen en z'n verde*
honden voor het z.g. certificaat voor* diger stompen. (Nou is 't ook wel een
gedragen. Tot--de dieren die dit cer= situatie om te huilen). Achtereenvol*
tificaat verkregen behoorden de hon* gens heeft Mossadeq verzocht: z'n
dlh van onze plaatsgenoten P. J. W. hoofd af te hakken, een petroleum*
kachel (brandend) voor -z'n voeten te
Smink en A. Drommel.
zetten, vrijgelaten te worden en een
schouder om uit te 'huilen. (Later
Duur . . .
heeft hij die gevonden, 't Was toeval*
Aan de Grote Krocht sneuvelde een lig de schouder van z'n gehate verde*
groot spiegelruit door een schot uit diger, met wie hij zich verzoend
een katapult. i De ouders van deze schijnt te hebben).
Mooi, we gaan verder: Dat E.D.O.
jeugdige schutter zullen de aanzien*
lijke schade waarschijnlijk moeten van Go Ahead verloren heeft — en
•H.B.S. met 6*0 van Sittardia won,
betalen.
„
""
3*
mag als nieuws van de eerste orde
-*
worden aangemerkt, hét verbleekt bij
Tentoonstelling door
1\ ' .de^mededelingen^die, in de pers zijn
"over aê K.N.V.B., die
Zandvoortse winkeliers ^ -opgedoken
zendtijd verzocht heeft. Alsof er
„Kerstmis 'Thuis"
straks al niet genoeg gekrakeel /al
Naar wij vernemen ligt het in de be* ontstaan over de stukjes zendtijd, die
doeling van een aantal Zandvoortse de verschillende liefhebbers krijgen
winkeliers om *op 16, 17 en 18 Decem* toebedeeld. De K.N.V.B. behoudt
ber een expositie te houden in Espla* overigens een gezond gevoel voor
nade onder de titel Kerstmis thuis. humor. En dat mag — ondanks alles
Er sullen dan verschillende stands — tot vreugde stemmen.
De mannen van de „Koninklijke"
worden ingericht, waaraan niet ver*
kocht zal worden. De opzet van dit menen recht op zendtijd te hebben,
niet van originaliteit ontblote plan is omdat de radio altijd de interland*
om de Kerstsfeer in de huiskamer wedstrijden mag uitzenden.
Leuk, maar brutaal! Als ze nou es
recht te doen wedervaren en de be*
zoekers door een overzicht van ar* aan de omroepverenigingen een stel*
tikelen en mogelijkheden te laten letje luistervinken aanboden. Omdat
zien met welke middelen deze sfeer de radio nog steeds om onbegrijpe*
lijke redenen wedstrijden willen uit*
verhoogd kan worden.
zenden. Nee, met de wereld op z'n
kop te zetten, is niemand gediend.
En — om dit micro*bloemlezinkje
te besluiten —: in Parijs is er een ten*
toonstelling van schilderijen, ver*
vaardigd door Communistische mees*
ters van de kwast. President Auriol
heeft de expositie bezocht en.... men
heeft hem tactvol de zaal, waarin
verschrikkelijk provocerende doeken
Zeestraat 26 Zandvoort Tel. 2196 hingen, laten overslaan. Dit zou te"
gruwelijk zijn voor presidentiële
ogen. Maar dan begrijpt Momus niet,
waarom ze die goeie Auriol maar lie*
ver niet alles hebben laten overslaan.
'Kijk, zo iets kan bij ons nou niet ge*
' ' ƒ 0,75 per liter
beuren. Alles, wat onze schilders ex*
met vlees en spek
poseren, mag en kan gezien worden.
Door iedereen.
Dagelijks: RIJSTTAFEL
MOM'US.
Gelieve tijdig te reserveren

Mensenen zaken

A f d . handbal.
Voor het Ie heren*elftal zal de com»
petitie enige tijd stilstaan.
Zoals reeds enige jaren gebruike*
lijk, vindt ook dit jaar in het R.A.I.*
gebouw te Amsterdam een zaalhand*
baltournooi plaats. Door de goede
resultaten in de competitie, kan thans
ook het O.S.S. heren*team hieraan
deelnemen. Deze competitie begint
VOETBALVERENIGING
op Zaterdag 14 November, a.s,
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Afd. Volleyball.
Er worden a.s. Zondag door de K.N.
De uitslag van de Woensdagavond in
V.B. Districtswedstrijden gehouden
gesp. gew. gel. verl. pt. het Krelagehuis te Haarlem gespeelde
waardoor de gehele competitie stil
competitiewedstrijd luidt:
Z.K.C. a
6 3 3 0 9
ligt. Slechts enkele ingelaste wedstrij*
Dames: H.B.C.*O.S.S. 3*1.
Nw.' Flora b 6 3 3 O 9
den. worden er gespeeld. Het Ie en
D.S.V. b
7 3 2 2 8
Hoewel de dames van O.S.S, tech*
2e T elftal van Zandvoortmeeuwen
Onder Ons b 5 2 O 3 4
nisch de meerdere waren van hun te=
hebben dus weer een vrije dag.
Haarlem e
5 1 0 4 2
genstanders en zodoende de eerste
" De wedstrijden voor de Haarl.
Oosterkw. d
3 O O 3 O
game ruimschoots wonnen, leden zij
Voetbal Bond en de Zaterdagmiddag*
onderschatting van de tegen»
competitie gaan echter gewoon door. Het tweede twaalftal speelt Zondag* door
partij toch nog een nederlaag.
Programma voor Zaterdag 14 Nov.: middag om 2.15 uur tegen Haarlem 4
O.S.O. l*Zandvoortm. l
3 u. op het terrein aan de Schalkwijker* K.J.C. „ZANDVOORT"
-I-Jmuiden 4>Zandvoortm. 2
3 u. weg in Haarlem.
Dinsdag j.l. speelde K.J.'C. Zandvoort
en
' Zandv.m. adsp. c=S.I.Z.O. b
3 u.
zijn 9e ronde voor het clubkampioen»
Monopole
Programma voor Zondag 15 Nov.:
schap. Het was weer een spannende
GYMNASTDEKVER. „O.S.S."
Vrijdag 13 Nov.
8 uur: film „Een Wij hebben goede hoop dat de aan*
Zandvoortm. 3*Velsen 3
12 u.
strijd voor de bovenste plaats.
dacht voor de puzzelarij in ons blad
-Zandv.m. 4*Stormvogels 5 9.45 u. Bij het kampioenschap turnen voor
circus vluchtte'1.
De stand van de kopgroep is nu:
gestadig zal groeien. De lezers kun*
Zandvoortm. 6=Geel Wit 4
l2u. verenigingen, dat Zondag j.l. in Am*
1. J. Kol jr; 2. P. Schijff; 3. Jan Zaterdag 14 Nov. 8 uur: idem.
Zandv.m. 7*Bl'daal 7
uitgesteld sterdam plaats vond, werden bij de Zwemmer; 4. Augustinus.
Zondagmiddag ,15 Nov. 2.30 uur: film nen wederom bogen op^een aanzien*
lijke activiteit die zich ôpenoaart in
•Haarlem e*Zandv.m. jun. b 9.45 u. dames W.I.K. (Den Haag) met 513,8
„Grof geschut".,
en bij de heren 'Hercules*Hebe (En* DAMES K.J.C. „NOORD"'
Zondag 15 Nov.' S uur: film „Een vele binnenkomende oplossingen.
Het schijnt dat we U nog geen
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS" schede) met 550,9 punten kampioen Na 2 weken spelen voor het maand*
circus vluchtte".
halsbrekende problemen hebben voor*
van Nederland.
kampioenschap, kwamen de volgende Maandag 16 Nov. 8 uur: idem.
Uitslagen van Zondag 8 Nov.:
De heren moesten verwerken: tin* dames bovenaan de ranglijst te staan: Dinsdag 17 Nov. 8 uur: film „Het geschoteld. U weet echter: kranten*
Spaarnestad*T.Z.B.
3*3 gen,
mensen willen "altijd het onderste
rek, brug, paard, vrije oefenin*
dozijn blijft voordeliger".
1. Mevr. J. Sjerps; 2. mevr. M.. Vis=
D.S.B. 3/T.Z.B. 2
2*1 gen
uit de kan. Zo zijn wij. Reden dan
en een sprong, en de dames: vrije ser; 3. mevr. A. 'Kraaijenoord; 4. mevr. Woensdag 18 Nov. 8 uur: idem.
H.F.C. 9*T.Z.B. 3
11*2 oefeningen,
dat we er nog eens op wijzen dat
evenwichtsbalk, ringen, G. Kerkman.
Donderdag 19 Nov. 8 uur: idem.
Hoofdd. Boys a*T.Z.B. a
4*0 rek, brug en een sprong.
oplossingen van onze puzzle van 10
Programma Zondag 15 Nov.:
Nov. nog tot 'Maandag kunnen wor*
Individueel werd bij de dames de
Andere attracties en
T.Z.B.*Hoofdd. Boys
2.30 uur beste prestatie geleverd door mej. A. SCHAAKNIEUWS
den ingezonden.
Dinsdagavond
j.l.
was
het
eerste
tien=
nuttigheden
T.Z.B. jun. a*Vogelenzang a 12 uur M. v. Geene (de Halter), die in totaal
Onze bus, Achterweg l, is geduldig,
tal
tegen
Halfweg
l
goed
op
dreef,
Donderdag
19
Nov.
S
uur:
Voor*
D.S.B. 4*T.Z.B. 3
12 uur 97,2 pt. behaalde, en bij de heren J.
dat wil zeggen tot 12 uur n.m. van
zodat
men
met
de
overwinning
in
de
drachts*avond' georganiseerd door die dag! Daarna kan ook U een
De vastgestelde wedstrijd T.Z.B. 2* v. Galen (iHerculessHebe), die 102,3 zak huiswaarts keerde; de uitslag was
Inst. v. Arb. Ontw, in Esplanade. „riks" rijker zijn.
Schoten 5 is uitgesteld. De uitwed* pt. behaalde, die zodoende de natio* 4V —'51/» in. het voordeel van de
2
strijd van jun. a is omgezet in een nale kampioen K. Boot, die in totaal Zandvoortse
ploeg.
Profiat!
"101,8 pt. verkreeg, achter zich liet.
thuiswedstrijd.
Stadsschouwburg
A.s. Dinsdag zal het tweede tiental
Voordrachtsavond
eveneens z'n geluk beproeven tegen
Haarlem
•Halfweg 2. Wij hopen dat ook door Zaterdag 14 Nov. 8 uur: De Nederl. De voordrachtskunstenaar en toneel*
(Adv.)
Comedie met „De Grote Stilte".
In verband met de voorbereidingen 'hen deze match succesvol zal verlo=
speler Otto Sterman zal op Donder*
van onze jubileum=uitvoeringen, zijn pen. De uitslagen van de voor de on= Zondag 15 Nov. 8 uur: De Nederl. dag 19 November in Esplanade een
derlinge
competitie
gespeelde
partijen
Comedie met „Het dagboek van voordrachtsavond houden.
de damesgroepen A en B tot aan de*
van neus, keel of borst,
ze data op Dinsdagavond bijeenge* zijn als volgt:
een deugniet".
Otto Sterman maakte lange > tijd
snuift en wrijft U weg met
v. d. Heyden*Dijkstra
O—l'
voegd, met aansluitend de rhyth*
Woensdag 18 Nov. 8 uur: Toneelge* deel uit van de toneelgroep Comedia.
Weber«Termes sr.
afgebr.
mische les. Deze rhythmische les be*
zelschap Johan Kaart met „De vier De avond wordt georganiseerd door
gint zodoende eerst om 9 uurl
BaissGiskes
O—l
Mullers".
het Inst. voor Arbeiders Ontw.

Sport

a u

^ „LA MER ^

Erwtensoep

WEEK-AGENDA
Vul in
r

Verkoudheid

mini

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
Wij hebben voor U het ALLERNIEUWSTE !

Philips RADIOTOESTEL ad ƒ 27,-,
terwijl U het restant in gedeelten
kunt betalen. U spaart dan, terwijl U
luistert!
Het toestel is voorzien van: Vier
golfgebieden, w.o. gespreide 50=meter«
band. Twee gekruiste raamantennes.
Een 12 Watt eindbuis en Klankkleur»
regelaar. U kunt er tevens een gra«
mofoonscombinatie van maken met
Philips PLATENSPELER ad ƒ 82,of ƒ l,— p.w.
TELEVISIE: a.s. Vrijdag uitzending
Circus Strassburger.
BIOSOL: Het' zonnetje in huis!
ƒ 198,- of ƒ 2,50 per week.

TELEVISIE

Moderne inrichting voor

ELECTRA

f. H.
Kostverlorenstraat 7 * Telefoon 2534

Geef 'n geschenk
"Waar men wat aan heeft!

BROSSOIS

Brederodestr. 72. Tel. 3023.
Mevr. A. Molvan Bellen

Voordrachts- Diploma A.N.O.V.
avond
georganiseerd door Inst. v. Arb. Ontw. Dr P. Pilon
Spreekuur voor oogheeh
kunde in het Consultatie»
door Otto Sterman bureau,
Poststraat, verans
Benedenzaal Esplanade
Donderdag 19 Nov. 8 uur
Toegang ƒ 0,40 en ƒ 0,60.

Gertenbachs Drukkerij

Schoenhandel
Grote Krocht 13
Telefoon 2106
ANNEX REPARATIE.AFDELING

dert vanaf 11 November.

NIEUW SPREEKUUR:
VRIJDAG 9 tot 10 uur
(Spreekuur Woensdagmid*
dag vervalt).

verzorgt al Uw

D

DRUKWERK
Telefoon 2135 Achterweg l

Waarom koopt U met
Sint Nicolaas weer bij
CHOCOLATERIEo
M. C. VAN NOL -

WONINGRUIL
Amsterdams Zandvoort
Aangeb. mod. 2e etage bij
Surinameplein.
Gevr. woning te Zandvoort.
Br. no. 8906 bur. Zandv.Crt.

W5j brengen U de vanouds bekende

CHOCOLADE-LETTERS

WONINGRUIL
Arm>1erdam'Zandvoort
Aan3.eb. A'daimZ. vrije bel=
et., bev. 4 kam., badk., keus
ken, w w., boven slaapk. en

o.a. DROSTE = RINGERS = UNION
Grote~ sortering Fondant en Roomborstplaat.

*

PRACHT SCHOENGOED

Grote en kleine taaistaai poppen
Een bijzonder fraaie collectie MARSEPEIN:
FIGUREN (Wijnand Beke). Er is te veel om op
te noemen. Komt u daarom 2ens kijken!!
En., vergeet u vooral niet onze zo bekende
AMANDELSPECULAAS
250 gr. 59 et
Heden ontvangen: VerkadetKoektrommels!

Chocolaterie M. C. Van Nol
Kerkstraat 34, telefoon 2364

v woning (o Zandvbort.
Br. no. 8903 bur. Zandv. C.

Deze prijzen

per stuk

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoorf
Aangeb. in nw. Zuid (rivie»
renbuurt) 2e et., 4 k. en er»
ker, badk., war.; bov. l gr.
en l kl. k. en erker f 44 p.m
Gevr. Ben.huis minst. 5 k.
Br. no. 8902 bur. Z. Crt.

100 g™

Dame zoekt parterre GEM.
Zn>SLAAPK. met pension,
centr. gel. en liefst centr.
verw. 'Br. 8901 Zandv Crt.

gelden i/m 18 November a.s.

ROOKWORST
echte Gelderse,' ;. ,,.,, .

.

.

BOEREN
M ETWORST
HARING
in tomatensaus

.

. per blik

SARDINES
JÏQ-prima olie

43

69 „36

-

QQ

Cm blikken

^J ^0

HAVERMOUT
BITTERKOEKJESGRIES
mei echte bitterkoekjes

.

15O gram

ANANAS SCHIJVEN
nierk Keith, per blik

.

*.

89

DIKKE BROKKEN
SPECULAAS

250 gram

BORSTULEVELLEN
1,00 gram

ZACHTE ZEEP
500 gram .

.

HUISHOUDZEEP
•Qen gemakkelijk

zittend prima omkledend cornet

3n *Uni Scan

.....

f. U.90

ün doorgeweven ^Bröc&ê $. lO.

Onderjurken met 4 veróckillende cupô, m wit, zwart en
zalm. vana$ 7.95.
^De verkoop ótaat gekeel onder
leiding, van <~Wlevrouw
, ontwerpster der
modellen.

Onderwijzeres vr. KAMER
m. KOOKGEL. Br. no. 8904
bur. Zandv. Crt.
Te koop BOX en KINDER*
STOEL, compleet, z.g.a.n.
Haarlemmerstraat 44.
AANGEBODEN: 3/4' zw.
BONTJASJE, m. 42=44. f 65
Parallelweg 25 boven

2 dubbele stukken

Echte Zaanse beschuit
c* grote rollen van 14 stuks
B O F F I E - K O F F I E de koffie die iedereen zo
lekker vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Heijn

ALBERT HEIJN
MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER!

Magazijn Het Wonder van Zandvoort
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418
De Goedkoopste zaak

Wij hebben voor de Sint Nicolaas een
enorme collectie Speelgoederen

T.o.

aangeb.:

glasplaat 40 x 84; voetb.sch.
mt 5; voetb.kousen blauw*
geel; div.jongenskl. ca 10 j.;
dames wintermantel (nacht*
blauw) m. 38/40; mantel»
pakje (blauw) m. 38/40; zij*
den damesjapon (petrol)
40/42; zwart taftz. deux*
piece m. fluw.kraag m.40/42
Alles in pr. staat. Zandv.s
laan 297, telef. 27585.

Grote Houtstraat 110, Haarlem
T.o. Cinema Palace.

voor dames die er prijs op stellen
vlot en goed gekleed te gaan
Uitgebreide collectie JAPONNEN
in de maten 3$-50
vanaf ƒ 19,75
Mooie COCKTAIL JURKJES
ƒ 24,75
Volledig geminderde DAiMES NYLON=
KOUSEN met donkere naad
ƒ 3,25
Per 2 paar ...'
ƒ 6,—
Schattige MEISJES JURKJES
stuiver wol, maat 60
ƒ 13,75
met kleine stijging per maat.
„Delana" MEISJES ROKJES, maat 55 .... f 8,65
Voorradig tot maat 100.
'""i
DAMES PYAMA'S in moderne kleuren en '
leuke modellen, 40=48
ƒ 9,50
MEISJES en JONGENS PYAMA'S vanaf Jja4,25
Zuiver wollen HEREN VESTEN „Tweka" ƒ'-19,95
Zuiver wollen JONGENS PULLOVERS „Tweka"
vanaf ƒ 9,75
Prachtig POPELIN HEREN OVERHEMD,
Trubenys boord, gesanforiseerd, met mó=
derne boordvalling
ƒ 11,90

RECLAME AANBIEDING
UNI HERENDASSEN

ljn

__

in 10 verschillende kleuren, kreukvrij .... "/,,1,40
„Lucky" HEREN SHAWLS, nieuwe ruiten ƒ 3,95
„LASTINA" B.H.'s in alle courante modellen,
het neusje van de zalm .... reeds vanaf ƒ'2,75
DAMES STAP=IN, extra voordelig
J 2,95
Prachtige NIEUWE GAiMY RUITEN STOF
80 cm
per meter ƒ 5,95
Mooie RUITEN STOF, 130 cm breed
per meter ƒ 5,50
„SWAN" ZAKDOEKEN voor dames en heren
vanaf 50 et.
Nergens vindt U groter keuze.
Steeds de nieuwste snufjes.

Een keur van St. Nicolaasgeschenken
TEXTIEL= EN CONFECTIE MAGAZIJN
ff

DE WAAG"

Haltestraat 40
EENS KLANT

Telefoon 2087
>
BLIJFT KLANT

ZONDER EXTKA KOSTEN kunt U
gebruik maken van onze COLLECTIE
CLICHé'S naar aardige ontwerpen.

Laat TJ het modellenboek eens tonen!

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l — Telefoon 2135

Te huur 'ZIT* en SLAAPK. Wanneer U kunt
m. prima kost en verzorging
of m. gebr. -v. keuk. Br. no.
8905 bureau Zandv. Crt.
U niet meer.
Te koop: 2 paar NIEUWE voor beginners: lesavonden
DAMESSCHOENEN, maat en aanmelden iedere avond
40 (l pr. zwart, l pr. bruin). 8=10.30 uur. Gezellige,, sfeer.
TE KOOP:
Haarlemmerstraat 31.
Aanbevelend: W. G; GEBE
Grote 'Krocht 30 a."
ZWARTE PIANO
Koperen binnenwerk. Te bez. Te koop weg. overcompl.: FLINKE BIJVERDIENSTE
m. pijp en
Kostverl.str. 129, tel. 2461 VUL'KACHEL
AANGEBODEN.
at en Petroleumkacheltje.
Burg. Engelbertsstr. 13 zw. Inl. Postbus 60. Dordrecht.
WONINGRUIL
A msterdamsZandvoort.
Te koop gevr. 2 PERCELEN
Aangeb. 2e bov. huis, keurig Te koop EMAILLE VUL» voor belegging. Brieven ond.
onderh., gr. huisk., 3 slaapk. KACHEL in pr. stajat en no. 8908 bur. Zandv. Crt.
waarvan l met vaste wast. WANDELWA'GENTJE.
HUIS TE KOOP, <?'k., in
en stookgel., gr. keuk., war. Parallelweg 13 a.
ruil groter huis of Tirii Am=
met kolenkist en bergkast.
Huur ƒ 39,95 p.m. Gezellig evr. NETTE WERKSTER sterdam. Tevens NIEUW*
punt bij drukke winkelstr., voor 2 halve dagen p.w. Pa= BOUW aangeb. ƒ 19.500,-;
te betrekken.
ruim uitzicht.
rallchveg 7, 's avonds na 7 u. Makelaar
K. C. v. d. Broek,
Gevr. woning te Zandvoort,
v. Speijkstraat! 2. '
Mag kleiner zijn.
TE
KOOP:
v. Woustr. 238=11, A'dam=Z.
Dameskleren, ondergoed en FLINKE ZELFST.X HULP
Te koop BANKSTEL, in schoenen („Bally"), grote m. de huish. gevr. in gezin
staat van nieuw. Brederode= maten, alles in prima staat. m. 2 kinderen. Hulp voor 't
Br. no. 8907 bur. Zandv.Crt.ruwe werk aanw.,JVIevrouw
straat 89.
Orgelist, Brederodestr. 103.
Uw adres voor
Gevraagd MEISJE Tel. 25S7.
prima stoffeerwerk voor kantoorwerkzaamh.
ADVERTEREN
ïoed kunn. rekenen en typen.
F. C. Heemeyer Techn.
Bureau „CALTU", in de Zandvoortse ^Courant
v.Ostadestr. 7a Telef. 3116 Dr. Mezgerstr. 28. Tel. 2383.
heeft succes I

Bridgen, klaverjast

Een H U I S met G E S C H E N K E N voor weinig geld!

Luxe* en Huishoudelijke artikelen, Emaille en Allumi: Doosjes Zakdoekjes v.a. 68 et.
nium, Houtwaren, Sola artikelen en verlichte Rooktafels. Wollen dames= en kinder=
handschoenen .. vanaf .ƒ 2,95
Komt, ziet en overtuigt U!
SWALUESTRAAAT 9 - TEL. 2418 Wollen shawls .. vanaf ƒ 1,45
Pracht dames onderjurken
vanaf ƒ 2,98
Flanellen dames nachthemden
vanaf ƒ 4,85
Dames pyama's
ƒ 8,95
Kinder pyama's
ƒ 4,15
Fantasie schortjes vanaf ƒ 1,98
Burg. ENGELBERTSSTRAAT 10 achterom
De lessen in het maken van alle boven= en
Sterke NYLONS ƒ 2,98
onderkleding zijn weer begonnen.
2 paar ƒ 5,70
PATRONEN NAAR MAAT
Zuiver wollen pullovers
Desgewenst pasklaar maken yan alle bovenkleding
vanaf ƒ 9,95
Inschrijving leerlingen dagelijks tijdens de lessen
Dir. A. BERKHOUT.

MODEVAKSCHOOL
WAARDENBURG

Tel. 10605

't Is een waar paradijs

TE KOOP: zuiver wollen
winterjas ƒ 27,50; sportcols
bei t ƒ 7,50 voor jongen 13=
14 j r., z.ga.n.; kmderledik.
ƒ 7,50. Schroeder, Bredero»
cl?sti. 160, bovenste bel.

vlugkokend, 500 gram

'Beha in }yne popeline. talm o\ wil J.

PÜnstrykerii) - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

Net meisje of juffrouw VOETvoor de winkel gevraagd verzorging

STOFZUIGERS div. merken. Excel*
sior op slee reeds vanaf •ƒ 2,— p.w.
Wij leveren Wasmachines, Droogma=
chines e.a. huishoudelijke apparaten. Boven 16 jaar.
Komt U eens kijken en luisteren?
BOEKHANDEL LORENZ
Wij regelen op prettige wijze de bei
Haltestraat 15.
taling met U.
Erkend Philips Service Dealer.
Wij repareren diverse merken radio*
toestellen en huish. apparaten.
RADIO

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging

„DE

Wollen dames vesten
vanaf ƒ 17,50
Wollen heren sokken en
anklets
vanaf ƒ 1,98
Jaeger pantalons en
borstrokken
vanaf ƒ 3,95
Flanellen heren hemden
vanaf ƒ 3,65
Flanellen heren pyama's
vanaf ƒ 10,85
Overhemden
vanaf ƒ 5,35
Zelf binders
vanaf ƒ 1,35
Baby* en kleuterkleding
hebben wij in grote keuze.

WOLBAAL" Haltestraat 12 - Telef. 2099

de.
HET KIND IS ZO' GEVOELIG
Het kind moet geestelijk verantwoord
opgekweekt worden. Pas op, ont/ic
zijn tere zieltje, trap niet op zijn
hartje.
Zo staat het in de boeken. En zo
Alleen Zaterdag:
proberen wij het ook, te doen, want
Als reclame
,wie wil in deze verlichte tijd voor
barbaars doorgaan?
STENGELS
Nu dan:
KRAKELINGEN
Het kind reed met zijn vader en
ARNH. MEISJES /ijn moeder 's avonds over de Zee»
weg.
De koplampen vormden het
van 85 cent voor
lichtpunt in de duisternis. Dat
70 et per 250 gr. enige
lokte de konijnen aan. Bij groepjes
zag het kind z,e huppelen in 't struik»
gew£ï3. Het 'kind!,! de viader en de
Schoolplein 4 - Telef. 2467 moeder waren vertederd. Wat schat»
tig toch hè, die konijntjes?
.Het ging een tijdje goed. Voor de
Speciaal vertrouwd adres
konijntjes tenminste. Bij de laatste
voor.
bocht in de weg was het mis voor
een heel groot konijn. Klap! zei het.
Haarverven
De vader stapte uit. Zijn vertede»
Blonderen
ring was al bijna weg.
Kleurspoelingen „Een lekker boutje", zei hij, „het
is een zware!" en legde het konijntje
etc.
onder de voorbank.
„Sssst!" zei de moeder, vanwege
het kind en zijn zieltje.
Zij had gelijk, het kind was van
Damëss en herenkapper
streek. Had1 Pappa het konijntje
Zeestraat 30, telefoon 2718 doodgereden? Het kind ging huilen.
Maar-de ouders hadden de boekjes
goed gelezen en ze vonden de psy»
RESTANTEN
chologisch verantwoorde oplossing.
TAPIJTEN
Nee, natuurlijk had Pappa het niet
Deze week verkoop
doodgereden. Het was vanzelf dood»
prachtige tapijten (met
gegaan. Van ouderdom. En nu lag
fel. afwijkingen) b.v. Wil* ,het daar aan de kant van de weg.
tons 190x290 van ƒ 110,* Toevallig hè, dat wij juist voorbij
voor ƒ 79,50, 225 x '325
kwamen?
van ƒ 158,= voor ƒ 89,=.
Het duurde lang voor het kind
M. Smyrna's 190 x 290
de/c lezing aanvaardde. Maar het
van ƒ 165,= voor ƒ 98,»,
glimlachte tenslotte weer. De vader
230 x 330 van ƒ 198,» voor
en de moeder voelden zich hele pic»
ƒ 135,=. Ook enige extra
ten.
grote maten.
Wat nu echter te doen met het
TAPIJTHANDET-,
dode konijntje. Niet weggooien, dat„MARO" N.V.
had geen zin. Ook niet braden, be»
Jansstraat 85, bij Grote slisten ze (de vader niet zo van har»
Markt, Haarlem.
te), met het oog op het kind en zijn
zieltje. Weggeven dus.
Oom Piet en tante Nel waren de
Woninginrichting
aangewezen personen.
L. Balledux & Zonen
Zo gebeurde het.
Haltestraat 27 - Tel. 2596
Des avonds ging het kind aan tafel
met zijn vader en zijn moeder. Daar
Grote sortering
kwamen de aardappelen. Daar kwa»
men de bietjes. En daar kwqmcn de
BALATUM en
balletjes gehakt. Twee grote
COCOSLOPERS nette
voor vader en moeder. Eén kleine
voor het kind.
Toen barstte echter het kind' in
DAMES! Zoekt Uw voor»
snikken uit. De vader en de moeder
deel: CHEMICOsWAVE
(stroomloze perm.) nu voor stelden verontrust hun vragen. Het
ƒ 3,— uitsl. m. inl. advert. kwam met hikken: „Ik dacht dat we
oeld. t. 30 Nov. Naar A 'dam, ko»ko»nijn zouden eten!"
Nou U.
MAISON MODERN, Zee»
NEEL.
dijk 121. Tel. 47671 - K 20.

Fa. A. v,d. Mije & Zonen

Je merkt het
door de cassabon..

Maison „Gerrits"

DE GRUYTEÏT
KOFFIE
is voordeliger dan

wat ik had!

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wy kopen alle
soorten, meubelen' «n inboedels." Overal t ontbieden.
?; Waterdrinker, telef. 2164

Het wordt nu de tijd om uw

wintergarderobe

aan te vullen!
Corduroy en Manchester PAN»
TALONS i.d. poolvaste kwal.
v. Hazewind en Schuttersveld
ƒ 24,50
Z'WARE JEKKERS .. ƒ 56,REGENJASSEN met kameel»
haren uitritsbare voering ƒ 62,»
DAMESPANTALONS:
Cabaan ƒ 18,75; Melton f 20,75
J OPPERS, zware zeeduffel, Ift.
12 jr ƒ 24,50. (Herenmaat ƒ 33,=
Verder een ruime keuze in
cosfuums, pantalons, regenjas:
sen, jongensplusfours,
wind:
brekers, werkbroeken enz.

NU NIEUWE KAPJES
op uw verlichting

KROONKAPJES (perkament) ƒ 0,75, ƒ 0,95 enz.
ZIJDEN KAPJES
vanaf ƒ.1,50
NYLON'.KAPJES, iets aparts,.. ƒ 4,10 en ƒ 4,25
f^oor uw schemerlamp alle soorten kappen.-

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 - Tel. 2974

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

ENORME KOOPJES
• o• • •

ZUIVER WOLLEN, SLAAPKAMER KLEEDJES
aan twee kanten legbaar
A 90
50 x 100 van 10,50 NU Mj
90
NU
60 x 120

6,

VOORSCHOTTEN op pensioenen;

Pracht collectie
5000 meter
van 2,90

49
89

150 x 200

Coupons van 3 tot 7 meter, maar
in bijpassende kleuren zodat u 25 m
en meer in één kleur
ry gg
kunt kopen! van ƒ 1,4,50 NU *j
Enkel velours in 2 tinten

Gobelin
Extra aanbieding
90
NU 5,
van 10,90
Laat nu u\v stoelen overtrekken

SUCCES
Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Nuttige

Sint-Nicolaasgeschenken

5.

streepdeken

Gordijn velours

Kledingbedrijf

ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Bw zaken worden vertrouwelijk' behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspon- Halfwollen dames» en heren=ond'er=
Onze kernmatrassen bekend^ om dowten.
kleding. Kindergoed. -Kleedjes, lakens
slopen, tafellakens, wol, kousen, sok»
kwaliteit en soliditeit
ken. Vitrage. Dekens. Lopers en ba»
laturh. BEDRIJFSKLEDING.
THEATER „MONOPOLE"
Ook hebben we mooie Manchester
JONGENS PLUSFOURS.
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper > Telefoon 2550
Komt u eens kijken; wij hebben te=
pracht laken,
90
veel om op te noemen.
Vanaf VRIJDAG 13 NOVEMBER
extra got.'c.lkoop, 155/210
t.m. MAANDAG 16 NOVEMBER, 8 uur
Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Fredric March, Terry Moore, Gloria Graham,
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Cameron Mitchell en Adolph Menjou in:

Kern-matrassen

Handweefstoffen

Nü

helpt U
• op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CKEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet inééns
kunt betalen;
-i- »
FINANCIERING van TJw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
' aan iet Kennemer Financlerings-Instituut;

Q 75
**9

Dekens
Pracht partij Bordeauxrode en fel
rode zuiver wollen dekens
OQ 75
180 x 230 van 54,50
NU
Een juweel van een deken.
Pracht witte

Molton dekens
Ispersoons

9 47

£i,

Niet te geloven zo goedkoop!

HET GESLOTEN HUIS"
WAGEN WEG 60, HAARLEM, TELEFOON 18180

Een circus vluchtte

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Een belevenis = Een mokerslag i Een mijlpaal. De
meest verbazingwekkende, meest heldhaftige vlucht
ooit verfilmd!
Toegang 14 jaar
Vanaf DINSDAG 17 NOVEMBER
t.m. DONDERDAG 19 NOVEMBER, 8 UUR
Jeanne Crain, Myrna Loy, Debra Paget, Edward
Arnold, Jeffrey
Hunfer

Het dozijn blijft
voordeliger
Het monstergezin uit „Voordeliger per Dozijn"
zet zijn exentrieke levenswijze voort in een ver»
rassend geestige vervolgfilm vol humor en men»
selijkheid. (iFox=Fi!m).
Alle leeftijden.
ZONDAGMIDDAG 15 NOVEMBER 2.30 UUR
SPECIALE MATINEE
Wij presenteren U de koningen van de Jach
Stan Laurel en Oliver Hardy in ,

Grof geschut
Een oerkomisch filrmvcrk voor jon;) en oud
(Fox»Film)

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen T. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
.Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrükery, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gcrtenbaclis'Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Kinko" o . j'
Oranjestraat en Stationsplein
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Belangrijke dag voor Hervormde
Gemeente te Zandvoort
Bevestiging van Ds R. H. Oldexnan
't Was Zondag j.l. een belangrijke
i dag voor de Hervormde Kerk in onze
plaats. Een nieuwe dominé werd be»
vestigd en deed zijn intrede ten over»
staan van de Gemeente en talrijke
vrienden, oud=collega's en belangstel*
lenden. De ochtenddienst in het sterns
mige kerkje kreeg een bijzonder ca»
chet door de woorden, die de grijze
ambtsdrager Dr M. van der Voet, de
nieuwe dominé R. H. Oldeman toe»
voegde, na diens bevestiging, 't "Was
wellicht geheel ongebruikelijk, zoals
Dr van der Voet zelf reeds zeide,
maar hij vertrouwde dat 'niemand
hem zijn afwijken van de tot dusverre
gevolgde gebruiken zou euvel duiden,
omdat hij zich gedrongen gevoelde
een persoonlijk woord te zeggen tot
zijn oude vriend en diens vrouw.
Toen dominé Oldeman, begeleid
door ds C. de Ru, het kerkje betrad
en zijn plaats had ingenomen, besteeg
Dr van der Voet de kansel om de
dienst te leiden en voor te gaan. Het
was een indrukwekkende plechtige
dienst, waarin het gebed van de voor*
ganger gericht was op het afsmeken
van de zegen des Heren over allen,
die Gods naam groot maken en hei*
ligen. Tot tekst van zijn predikatie
had Dr v. d. Voet gekozen: „En die
op de troon zat, zeide: „Zie, Ik maak
alle dingen nieuw!" (Openb. 21 : 5).
In zijn prediking richtte dominé
van der Voet de aandacht op de
hoofdmomenten van het Evangelie,
waarin steeds de mens gewezen wordt
op het zien. 'Met Kerstmis: Zie
ik
verkondig u een grote blijdschap....!
'En Johannes de Doper zeide: . .Zie
....het Lam Gods!, terwijl Pilatus,
wijzend op de deerniswekkende Je»
/us, zeide: Zie.... uw Koning....
Dit is de gouden draad, die door ge»
heel het E-vangelie loopt. Dit is wel»
licht het zien, waarop de roomse ere»
dienst vaak de nadruk legt. En toch
;— zo zeide Dr van der Voet —'- is de
, combinatie. Rooms. erj-Protestant^nis»
schien wel heel diepzinnig, indien zij
betekent: Een gezamenlijk beter zien!
Na de afschildering van de beelden
van duisternis en verschrikking, wel»
ke het boek der Openbaring voor ons
oproept, schijnt de gewijde Schrijver
tegen het einde een heilige haast te
maken. De apocalypse wordt een
apotheose, ja, een Goddelijk blijspel,
waarin de nieuwe hemel en de nieu»
we aarde getoond worden.
En geloven wij hieraan? Geloven
wij aan de uiteindelijke zegepraal van
Christus? Geloven wij aan 't Woord,
dat zegt: Ik maak alle dingen nieuw?
Wanneer wij elkaar — aldus Dr van
der Voet, zó kunnen aanvaarden, in
belijdend geloven, dan zullen én de
oude én de nieuwe dominé in zegen»
rijke arbeid samenwerken aan de
„nieuwe schepping".
Hierna had de bevestiging plaatb,
waarbij Ds Oldeman met een „Ja, ik,
van ganser harte!" antwoord gaf op
de vragen, welke Dr van der Voet
hem stelde.
Toen richtte de laatste zich tot
dominé Oldeman en diens vrouw met
een hartelijk, persoonlijk woord,
waarin hij zeide dat zij beiden het
geschenk van het ambt hadden ont»
vangen.
*
's Middags was de kerk nog voller
dan 's morgens. Nóg meer vrienden
en bekenden van ds Oldeman hadden
in de banken plaats genomen, reeds
lang voor de intrée»dienst een aan*
vang nam. Terwijl de talrijke belang»
stellenden — w.o. wij burgemeester
Van Fenema, diens echtgenote en de

Tegenslag voor
Zandvooxts Mannenkoor
Dirigent vertrok plotseling.
.Het Zandvoorts Mannenkoor heeft
een ernstige tegenslag te incasseren
. gekregen door het plotselinge vertrek
van haar nog maar pas benoemde di»
rigent, de heer Moonen uit Rotter»
dam. Deze werd n.l. benoemd tot 2e
dirigent van het Eindhovens Phil»
harmonisch Orkest en zal daar waar»
schijnlijk mettertijd als eerste diri»
gent worden aangesteld. Van de zijde
van de heer Moonen is het begrijpelijk
dat 'hij. deze kans niet heeft laten
voorbijgaan. Voor het Zandvoorts
Mannenkoor is dit vertrek echter,
zoals gezegd, 'betreurenswaardig, voor»
al omdat men na de enkele maanden
van repetities veel vertrouwen stelde
in de nieuwe dirigent. Inmiddels zijn
er pogingen gedaan om een andere
dirigent aan het koor te verbinden
'O.m. zijn er, zoals wij vernamen, be=
sprekingen gaande met de heer A. de
'Beer te Haarlem. ,Er zullen nog één
of meer audities worden gehouden om
tot een beslissing te komen. '

gemeentesecretaris, de 'heer W. Bos»
nan, zagen — hxm plaats innamen,
werden de electrische kronen ont»
stoken. In het zuivere licht van het
nticme kerkgebouw ruisten orgel»
danken en de sfeer was goed en har»
telijk. De 'Gemeente maakte zich op
jm de nieuwe dominé te ontvangen.
De voltallige 'Kerkeraad betrad de
cerk en even later kwam Ds Ölde»
nan binnen. Hij bleef enkele ogen»
slikken, in gebed verzonken, voor
de kansel staan, alvorens deze te
jestijgen. De Gemeente zette het
.Halleluja, eeuwig dank en ere" in
en, van dat ogenblik af stond heel de
dienst in het teken van dank, lof en
aanbidding voor de Alerhoogste, Die
deze dag op zichtbare wijze gezegend
lad.
Schriftlezing, gebed en zang wis»
selden elkaar af, maar toen Ds Olde»
man de tekst van zijn intree»rede
uitsprak, was het doodstil geworden.
„Loof den Here, mijn Ziel en al
wat in mij is, Zijn heiligen naam!"
(Ps. 103 : 1).
in eenvoudige bewoordingen vertelde
Ds Oldeman van zijn blijdschap en
ïrote vreugde over zijn verkiezing.
Hij sprak van de matheid, die het ge»
loofsleven allerwege heeft aangetast.
Het was geen 'bemoedigend beeld en
men zou zich kunnen afvragen — al»
dus ds Oldeman — of alles nog wel
zin heeft en niet zijn betekenis ver»
loren heeft.
Maar tóch — en dit is de troost
voor de christenmens — in alle Ie»
vensomstandigheden zijn wij in Gods
band. Wij worden geleid en bestuurd
door Hem, die alles tenslotte ten
goede zal keren.
Ds C. de Ru richtte zich, mede na»
mens de Classis en de Ring Haarlem,
tot zijn ambtsbroeder in een harte»
lijke toespraak, waarin hij o.m. zijn

vertrouwen uitsprak in de samen»
werking, die er tussen hen beiden zal
zijn.
Moge Uw arbeid gezegend worden,
tot welzijn van de Gemeente! besloot
spreker.
Tenslotte dankte Ds Oldeman al»
len, die deze dag voor hem tot een
onvergetelijke hadden igemaakt. En
hij betrok ieder persoonlijk in zijn
woord. Voornamelijk Dr van der Voet,
met wie hij jarenlang veel had door»
gemaakt. Ook bracht hij dank aan
de Kerkeraad en 'Kerkvoogdij, voor
alle steun, hartelijkheid en vooral
voor de verrassing, die Ds Oldemans
gezin bereid was, doordat de woning
in de Kostverlqrenstraat omgevormd
was tot een geriefelijke pastorie. Ver»
der was hij aangenaam getroffen
door de aanwezigheid van „de vrien»
den van de Brugstraat", zoals de de»
putatie van de Ned. Prot. Bond door
hem werd genoemd. Hij bracht war»
me hulde aan het werk van de orga»
nist en koorleider, de heer H. 'Dees,
die met zijn voortreffelijk koor de
dienst luister had bijgezet. En ten»
slotte gaf hij ook de koster, de heer
P. Paap, de penning van zijn dank»
baarheid, voor al de moeite die dffze
zich getroost had. Ds Oldeman merk»
te op, dat hij 't altijd en overal bc»
langrijk had gevonden met zijn kos»
ter op goede voet te staan!
De band, die op deze waarlijke
feestdag gesmeed is, blijft! zo besloot
spreker zijn dankwoord.
En nadat de Gemeente, staande
Gezang 120 had gezongen, smeekte
Ds Oldeman voor 't laatst op deze
luisterijke dag de Zegen des Heren
af over de aanwezigen.
Toen gingen allen heen, terwijl het
orgel jubelde in brede accoorden.
H.W.

„Begrotingsraad"
De gemeenteraad komt eveneens in
openbare vergadering bijeen op Dins»
dag 15 December en waarschijnlijk
ook Woensdagmiddag 16 December
a.s. 'De gemeentebegroting zal in deze
bijeenkomst worden behandeld.
Het is niet uitgesloten, dat de raad
voor het einde van het jaar nogmaals
bijeen komt'.

't vanavond
Heel bijzondere zitting.
Voorzitter: Mevrouw.... mijne hè»
ren.... ik open deze vergadering van
de gemeenteraad en moet tot mijn
vreugde constateren dat de publieke
belangstelling weer uitermate groot
is. Van Duijn, wees zo goed en sluit
de deuren, zodat er niemand meer
uit kan en lees de notulen voor
of eh, nee.... laat dat mijnheer Bos»
man doen. Toe maar, mijnheer Bos»
man!
Alle nog niet goedg'ekeurde notu»
len worden goedgekeurd zonder op»
of aanmerkingen, zelfs niet van mijn»
heer van Kuijk.
INGEKOMEN STUKKEN:
1. Een smeekschrift van 2691 hon»
den, om zonder geleide (c.q. los)
door het dorp te mogen lopen.
(Om prae»advies naar de Z-H.V.,
mijnheer Huysman en het Ge»
meentelijk Schoonmaakbedrijf).
2. Een dringend verzoek van de pu»
blieke tribune (18 ondertekenaars)
om tijdens de raadszittingen te
mogen lachen, roken en praten).
De heer Gosen: „Roken is ongezond!"
(Gelach op de tribune).
Mevr. Moltv. Bellen: „Ik wil niet
uitgelachen worden!" (Gerook op de
tribune).
Weth. v. d. Werff: „In 't algemeen
praat men te veel!" (Kreten van de
lieden op de tribune: „Slaat dat op
ons?!")
Voorzitter: (hamert enkele malen)
„Nee, dat doe ik voorlopig op de ta»
f e l . . . . straks zijn jullie aan de 'beurt!
Wil de wethouder van Openbare Wer»
ken zijn woorden nog even toelich»
ten?"
Weth. v. d. Werff: „Ik pas!"
Voorzitter: „Hm. Dank u, mijnheer
v. d. 'Werff. Is 't publiek tevreden?"
Tumult op de tribune en woedende
stemmen: „Wij hebben geen ant»
woord gekregen!"
Voorzitter: „Wenst men hierover
stemming?"
'De heer Tates: „Allicht! Het par»
ticuliere individu wordt aangetast. Ik
verzeker U, mijnheer de Voorzit»
ter
"
Voorzitter: „U gaat buiten de or»
de, mijnheer Tates!"
De heer Tates: „Ik heb nog niets
gezegd!"
Voorzitter: „Juist, daarom!" (Mijn»
heer Tates -zwijgt mokkend).
Weth. Kerkman: „Waarover gaan
we_ eigenlijk stemmen, mijnheer de
Voorzitter?"
De heer Tates: „Ik verzeker u
"
Voorzitter: „Ik heb al een molest»
verzekering, mijn waarde. U bent te
laat!"

De heer Lindeman: „Mijnheer de
Voorzitter, dit .wordt toch wel een
beetje bar. Mijn, fractie en ik zouden
graag in de oppositie gaan, maar hier
wordt een bonafide oppositie volsla»
gen onmogelijk gemaakt".
Voorzitter: „Ik betreur 't, dat ik
't eens met u moet zijn, mijnheer Lin»
deman. 'U mag gerust zeggen dat dit
een klucht is. Ik kan u wel medede»
len dat ik overweeg, naast thet doen
bouwen van een brandweerkazerne,
mijn ambtsketen neer te leggen".
De heer Koning: „Gaan we verder,
mijnheer de Voorzitter? Ik moet nog
naar een verjaardag!"
Voorzitter: „Een steekhoudende en
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't Voetlicht bracht

„Excuseer ik ben mijn zus"
in het Patronaatsgebouw
De R.K. toneelvereniging „'t Voet»
licht" gaf j.l. Zondagavond haar
eerste toneelvoorstelling in het Pa»
tronaatsgebouw, een opvoering waar»
voor voorzitter G. W. Gijzel in zijn
openingswoord enige clementie inriep,
daar het de eerste maal was, dat „'t
Voetlicht" zich op dit terrein begaf,
een clementie die men wel nodig
bleek te hebben.
Opgevoerd werd: „Excuseer, ik ben
mijn Zus", een speelse comedie door
Wim Dumont.
Nu is het ons al vaker opgevallen,
dat Dumont het zijn spelers niet ge»
makkelijk maakt, doordat hij zijn
meestal niet onaardig gegeven tot het
uiterste uit elkaar rafelt, waardoor
het niet gemakkelijk wordt dit gege»
ven met enige vaart en verve te
brengen, in welks pogen „'t Voets
Hcht" dan ook jammerlijk faalde.
Het behandelt de geschiedenis van
een onderwijzeres, die door het schrij=
ven van een filmscenario in een zeer
lastig_ parket komt, hetgeen haar bo=
vendien nog enige verliefde mannen
oplevert, waartussen de keuze niet
gemakkelijk blijkt te zijn.
Wij zagen bij „'t Voetlicht" enige
goede krachten, zoals Riet Slegers
als de vlotte 'bakvis, en mevrouw
BlankendaalsKraakman, als de oude
huishoudster, hoewel deze langzamer»
hand haar ingetogenheid van oude
vrouw kwijtraakte en ook haar aar»
dige Brabantse accent voortdurend
verwaarloosde.
Mr van Grinsven de filmmagnaat,
werd door Leo .Houtkamp op over»
tuigende en prettige wijze gebracht,
terwijl de Dr Boerhave van Jan
Plantenga een gezellige robuste die»
renarts was, totdat hij in het derde
bedrijf begon te knoeien en zelfs een
minuut lang stilte betrachtte, aan»
houdend heftig transpirerend het
souffleurshok inkijkend.
Joop Heiligers gaf van de oude bo-

even wachten, burgemeester
? Ik
heb een gezin...."
De heer Breure: „The more I like..''
Voorzitter: „Spreek uw moedertaal,
mijnheer Breure!"
De heer Breure: „Mijn moeder was
een Engelse...."
Voorzitter: „Ga dan uw gang
maar".
De heer Breure: „Thans wens ik
te zwijgen".
Voorzitter: „Dank u, mijnheer
Breure".
Weth. Kerkman: „We moeten op»
schieten".
Voorzitter: „Bent u ook janis?"
Weth. Kerkman: „Nee, dat wel
niet, maar...."
Koorzfffer: „Dan hebt u ook geen
recht van spreken!"
De heer Porrenga: „De toon is weer
allervriendelijkst vanavond. Mag ik
vragen of de naam Westerparkstraat
al veranderd is in het Slop der Zeven

vcninecster Julius de Keizer, een
geestige typering, hoewel hij o.i. wat
te veel aan zijn stroohoed verknocht
was, zelfs in het derde bedrijf met d.it
vreselijke regenweer had hij hem nog
(droog) op.
Van verknochtheid gesproken: Frans
Vleeshouwers als Lou de Groot was
totaal met zijn sigaar vergroeid, hij
kwam ermee voor het eerst op be»
zoek, schudde er handen mee, wist
zich met het ding eenvoudig geen
raad.
Naarmate de bedrijven vorderden,
kromp die sigaar en misschien als er
nog een vierde bedrijf was geweest,
dat we hem dan eindelijk eens zonder
hadden mogen zien, hetgeen een ver»
ademin" geweest zou zijn.
De heer Henk Stam, die de rol van
Ru de Coster had, was kennelijk on»
der behandeling van een tandarts.
Zijn spel was over het algemeen niet
slecht. Het overkomt ons echter alle»
maal wel eens, dat we minder in con»
ditie zijn, maar het is toch wenselijk
om in die tijd niet in het openbaar
op te treden, en zeker niet als jeune
premier.
Van de overige spelers willen we
clan maar zwijgen, hun intonatie was
over het algemeen dor, hun optre»
den houterig, hun lesje van buiten
geleerd, een gedreun alsof een vierde
klas lagere school ee,n leesuurtje had.
Bovendien werden in de tekst woor=
den toegelaten, die bij andere vereni»
gingen zeker geschrapt zouden zijn
en die het geheel niet beschaafder
maakten.
Er zal aan „'t Voetlicht" nog heel
wat te schaven zijn, het wemelde bo=
vendien van regiefouten terwijl de
grime met artistieke nonchalance aan»
gebracht was: wat de een te veel had,
daarvan bleef de ander totaal ge»
speend en de kapsels waren over het
algemeen slordig.
Het gehele derde 'bedrijf had veel
weg van een slechte repetitie, ieder»
een hakkelde tegen iedereen.
Onbegrijpelijk, dat grote mensen de
lust en de moed hebben om met een
zo slecht geleerde rol op de planken
te gaan staan en zodoende zichzelf en
elkaar belachelijk te maken. En dat
nog wel in een decor, dat zo smaak»
vol en mooi was en waaraan de heren
Rpoth, Geuzebroek en Slegers zoveel
tijd en zorg hebben besteed.
„'t Voetlicht" zal voortaan beter
voor het voetlicht moeten komen.
G.H.
Naar de heer van Gijzel ons mede»
deelde is het programma voor het a.s.
winterseizoen als volgt samengesteld:
Op tweede Kerstdag een Kcrstspel in
samenwerking met het zangkoor van
mej. Molkenboer. Opgevoerd zal wor»
den een Frans Kerstspel, dat is be»
werkt door mej. Molkenboer. In Fe»
bruari hoopt „'t Voetlicht" te komen
met de revue „Schots en Scheef", ter»
wijl het in de bedoeling ligt om in de
Vasten het passiespel op te voeren:
„Proces Jezus".

Programma grotendeels
gewijd aan Negerkunst

Het aandachtige publiek (na hef water).
houtsnijdend_e opmerking. Wie is er
nu weer jarig?"
De heer Koning: „Ik zelf!"
De heer Breure: „Laten wij ons
verbroederen en zeggen met Shakes»
peare: „I invite all my friends on my
birthday!"
De heer Koning: „Toe nou, maak
't een beetje!1'
Overal klinkt geroep: „Ja, dat doen
we!" en „Niet kinderachtig zijn,
mijnheer Koning!" De publieke tri»
bune wordt weer het toneel van he=
vige opwinding. Iemand heeft plotse»
ling ontdekt dat de pers wél zit te
roken en nu-is 't gedaan met de zelf»
beheersing, die doorgaans een ken»
merkende eigenschap van Zandvoor»
ters is. 't Is inderdaad een zacht na»
jaar, maar waar opeens al dat over»
rijpe fruit vandaan komt, is verba*
zingwekkend. 'De verslaggevers wor»
den bekogeld en het duurt niet lang
of de perstafel ziet er uit als een
smakelijke schaal compôte.
Voorzitter: „Van 'Duijn, ontruim
de tribune! Maak 't kort, want we
hebben nog meer te doen van»
avond...."
Van Duijn: (met een loense blik
naar de gekwelde pers): „Kan ik nog

Zuchten?"
De heer Slagveld: „Is zeven wel ge»
noeg?"
Mevr. Mo/»v. Bellen: „U moet de
kleine man ook wat gunnen".
Voorzitter: „Wil de Wethouder van
Wederopbouw hier even op antwoor»
den?"
Weth. v. d. Werff: „Waarop? De
naamsverandering of de kleine man?"
Voorzitter: „Zowel 't een als het
ander!"
Weth. v. d. Werff: „Nou, kijk es.,
ik vind dit allemaal overbodig ge»
praat.... Ja, waar praten we eigen»
lijk over? De naam kleine man moet
gehandhaafd blijven en ik gun de
Westerparkstraat best wat".
De publieke tribune begint weer te
deinen, maar de rust keert terug na
toepassing van zeven stralen op de
waterleiding.
„Mijn heerlijke brandweer!" zegt
de Voorzitter.
De afwikkeling van de agenda is
hierna van geen 'belang meer. Alles
verloopt ordelijk, vriendelijk en met
de voortvarendheid, die mevrouw en
de heren eigen is. Het publiek luistert
aandachtig tot de laatste hamerslag.
BARTJE.

Nu wij het programma van de voor»
drachtsavond die Otto Sterman Don»
dcrdagavond houdt in de 'beneden»
zaal van Esplanade, onder ogen heb»
ben gekregen, willen wij hieraan gaar»
ne nog enige aandacht besteden om»
dat het ons van een rijk en zuiver ge»
halte lijkt. Een belangrijk deel van
dit programma is n.l. gewijd aan ne»
gerkunst. (Zoals men wellicht weet
komt Sterman uit West»lndië).
Amerikaanse negerkunst, liederen,
gedichten, vertellingen, zijn meestal
van een eenvoudige doch bewogen
strekking. Veelal staat op de achter»
grond van deze uitingen de verwor»
penheid der negers, eerst in de sla»
vernij, later door de discriminatie.
Een voorbeeld hiervan zijn de op»
standige gedichten van Langston
Hughes, van wie Sterman er twee zal
brengen. Voor de pauze o.m. Ernstige
vertellingen (veelal een oorspronke»
lijke verdichting door de negers van
Bijbelse verhalen, soms met een kin»
derlijkc humor) en ander proza.
Na de pauze draagt Otto Sterman
voor een aantal negersprookjes uit de
Congo en \Vest*Indië.

Zeemijn aangespoeld
Zondagmiddag omstreeks half zes
spoelde op het noordelijk strandge»
deelte nabij het Riche=Bad een grote
zecmijn aan. De mijnopruimings»
dienst heeft het projectiel Maandag
onschadelijk gemaakt.

FAMILIEBERICHTEN
Heden werd plotseling van ons
weggenomen onze lieve zorg»
zame man en vader
JOHANNES MARTINUS
SCHMIDT
in de ouderdom van 59 jaar.
A. Schmidt*Götte
Hans
Edgar
Zandvoort, 13 November 1953
Marisstraat 45b
Liever geen bezoek
De teraardebestelling heeft hè*
denmorgen om 11 uur plaats?
gevonden.

STADSSCHOUWBURG

HAARLEM
Zaterdag 11 Nov. S uur
Rotterdams Toneel

Tennisclub Zandvoort
zoekt voor haar nieuwe banen

de v.h.o,uw

GROUNDMAN

K HEB HEM GEZIEN!
Ja, ik heb hem gezien, Sinterklaas,
voor het seizoen 1954.
in een lunchroom ergens in de stad.
De kamer waarin
Brieven onder no. 9001 bureau Zanclv. Courant.
Die heerlijke, spannende tijd uit onze
Nette JONGE WERKSTER
wij leven
kinderjaren is weer herleefd. En hoe
gevr. Dinsdag* en Vrijdag»
oud we ook mogen worden, steeds bij
morgen. Englander, Haar* Zondag 22 Nov. 8 uur
Muziekkapel
het zien van de goede Sint en zijn
lemmerstraat 1.
Zandvoort WINKELIERS,
Rotterdams Toneel
zwarte trawant gaat er ergens in ons
WONINGRUIL
Muizen en mensen
Maakt reclame binnenste een luikje open en zijn we
IN ZANDVOORT.
kind. Je doet je best om ook
door middel van weer
Aangeb. vrij Ie bovenh. Ge* Woensdag 25 Nov. 8 uur
maar een glimpje van hem op te van*
heel gerestaureerd. 4 kamers,
Haags che Comedie
gen en als hij minzaam groet en zijn
de
op Zaterdag 21 Nov.
keuken, balcon en war. In
witsgehandschoende hand naar je uit*
Het
uur
dorp. Huur ƒ 25,— p.m„ in
n.m. 8 u. in Monopole ZANDVOORTSE
steekt, leg je er heel eerbiedig de
der
verrukking
ruil voor vrij ben.* of bov.=
jouwe in 'en zegt met een bedeesd
met
medewerking
van
COURANT
huis, meer buiten het dorp.
stemmetje: Dag Sinterklaas.
Hogere huur geen bezwaar. Prijzen ƒ l,- tot ƒ 4,-. Willy Rex en Nol van Dijk
Alle -wijze lessen die je in de loop
Entree
ƒ
1,20
bel.
in'begr.
(All.
inb.).
Voorverkoop
Br. no. 9002 bur. Zandv.Crt.
Want:
der jaren van je moeder hebt mee*
op speeld. en 2 dagen er*
NA AFLOOP BAL Wie niet adverteert gekregen als: „een net meisje laat
NETTE JONGEN GEVR. voor -van 10=3 u. Tel. na
zich niet door een vreemde man aans
Iedereen haalt SUIKER bij
Bakkerij M. Keur, Diaconie* 12 uur. Coupons geldig.
met muziek van
spreken", of „je mag nooit met
wordt
vergeten!
Gerard
Nijkamp
en
z'n
band
huisstraat 36.
vreemde mannen meegaan", doe je
met één slag teniet.
MELKERIJ
Als de Sint zou vragen: en zusje
ZANDV. HOCKEY CLUB
wist
te
handhaven.
G.
'Kramer
staat
Kerkstraat 18 - Telefoon 2412
eet je wel flink iedere avond je bord*
Afgelopen Zondag werd besteed aan vierde.
je leeg?, dan zou je zonder een ogen* *
deze en volgende week voor Reclame! inhaalwedstrijden. Voor Zandvoort
Vrijdag 20 Nov. a.s. is de jaarver*
blik te haperen je hele Hauser*dieetje
gadering. Met het oog op de diverse
een zeer klein programma.
voor hem opdreunen.
Het vierde elftal boekte wederom verkiezingen worden de leden ver*
De Sint schreed door de lunchroom,
een overwinning. Nu werd overtui* zocht, zo veel mogelijk deze vergade*
onderwijl
met zijn mooie paarse on*
(ook
Bulgaarse)
ring
te
bezoeken,
gend met 3*0 van H.B.S. VI gewonnen.
derkleed
de
vloer aanvegend. Dat
Heerlijk,
verfrissend
en
last
not
leasi
De meisjes wonnen met 2*1 van
hoorde
'blijkbaar
bij de business. Wc
gezond
B.D.H.C. e.
BRIDGEN
leven
tenslotte
in
een economische
HOGEWEG
29
TELEFOON
2464
Volgende week is wederom een Na de tweede competitiewedstrijd
tijd.
Als
schaduwen
achter hem He*
zeer klein programma vastgesteld,
pen
twee
mannetjes,
blijkbaar
zo ge*
van
de
Zandvoortse
Bridgeclub
is
de
o.a. beker* en inhaalwedstrijden.
stapt uit Godfried Bomans' „Hon*
stand van de hoogste drie koppels in
Het programma voor a.s. Zondag
Kampeerverertiging ,Helios' derdjarige". De dienster maakte me
de drie lijnen als volgt:
luidt:
met een knipoogje deelgenoot van
A=Iijn; Heren Agsteribbe*Schutte is de Gemeente erkentelijk het
Heren:
feit, dat ze zulks ieder jaar doen:
129.86%,
heren
Brugman*Elzinga
Veteranen*beker: H.G.C.*Z.H.C.
voor de pepernoten.
114.12% en fam. Vallo 112.96%.
voor medewerking
Dames:
Zo zie je maar weer, hoe dicht de
Z.H.C. I*Alkmaar, 12 uur.
B*lijn; Heren Pachter*Versteege
volwassene bij zijn kinderschoenen in
„ZANDVOORTMEEUWEN"
In
een
keurig
verzorgd
jaarverslag
125.02%, heren (FabekSjouwerman
de buurt blijft, gelukkig ook maar.
114.29%, dames FabeUPoIak 105.07%. van de kampeervereniging „Helios"
Voor de elftallen van Zandvoort* KORFBALNIEUWS
In de zaak waren natuurlijk legio
meeuwen was voor het afgelopen Het tweede twaalftal van de Zand= C*lijn: Heren Penaat*Reijer 110.87%, deelt het bestuur mede, over de me* kleuters, netjes door Moe opgedoft,
weekend geen volledig programma voortse Korfbalclub wist het Zondag* heren Brossois*Goos 110.12% en hè*
met schitteroogjes en kleuren van
dewerkmg van het Zandvoortse ge* spanning:
vastgesteld. Slechts zeven van de middag niet tot een overwinning te ren Lansdorp*Lorenz .109.52%.
vijftien teams kwamen in het veld. brengen. Er werd namelijk met 4*0
En naarmate de Sint hun tafeltje
meentebestuur uitermate tevreden te
Gezamenlijk werden er acht punten van Haarlem 4 verloren, nadat de
naderde, verschilde hun reactie on*
zijn.
uit een maximum van veertien be* rust reeds met een 2*0 achterstand
derling.
haald, hetgeen een gunstig resultaat was ingegaan.
Eentje zat er met een feestgezicht
Na een uiteenzetting gegeven te
was.
De adspirantenwedstrijd Z.K.C.» Ned. Reis-Vereniging
hebben van de moeilijkheden na de op zijn knietjes en stak bij de nade»
Het 3e elftal demonstreerde in de Haarlem e is wegens terreinafkeurmg
rampnacht werd het op prijs gesteld, ring van de Grote man een kleine
afd. Zandvoort
thuiswedstrijd tegen Velsen 3 een Zaterdagmiddag niet doorgegaan.
dat van gemeentewege alle krachten dikke poffer omhoog alsof hij zeggen
duidelijke veldmeerderheid en scoor*
ingespannen om het kampeer* wilde: Hallo ouwe taaie, ook in de
De jaarlijkse kienavond van de Ne* zijn
de in de eerste helft drie mooie doel* GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Hij draaide, zonder erom ge*
seizoen
op l Mei j.l. te laten ingaan. stad?
derlandse Reisvereniging wordt ge* De kampeerders
vraagd te zijn zijn repertoire af. Ver*
punten, zonder dat de tegenpartij
werden
wel
gehan*
Afd.
handbal.
houden op 21 Nov. in Huize Keur.
hier iets tegenover stelde. Na de rust
der dan het klassieke „Kapoentje"
Idoor het niet gereedkomen had
Dinsdag l Dec. is er een film* dicapt
Dames: Concordia*O.S.S.
3*6
hij het op zijn leeftijd nog niet
ging de strijd meer gelijk op, de ver*
van
de
toiletten,
waardoor
er
in
het
Heren: Niloc III*O.S.S. I 10*11 avond waarop o.m. vertoond zullen voorseizoen wel tenten werden ge* gebracht. Hij incasseerde met een
dedigingen weerden zich goed en
wisten doelpunten te voorkomen.
Zoals men ziet hebben beide teams worden films over de dagtocht die
doch slechts enkele werden vanzelfsprekendheid de snoepjes die
Tegen het kwieke Stormvogels 5 van O.S.S. de punten mee naar huis het Zandvoortse Consulaat onder* plaatst,
op deze prestatie staan.
bewoond.
Daarnaast zat er echter één die
speelde het 4e elftal een technisch genomen. Van de dames was dit wel nam en voorts over Oostenrijk, You*
„Zandvoort
heeft
zijn
'beste
been*
zich, toen het gevaar nader kwam,
goede partij en won met een oneven de verwachting. Van de heren was go Slavië en de Rivièra.
tje voorgezet", zo schrijft het bestuur langzaam
van zijn eigen stoel liet glij*
goal.
dit een verrassing. Dit was namelijk
verder. Want het complex W.C.'s en den om zich
op de schoot van zijn
Het 6e elftal liet zich thuis tegen een zaalhandbalwedstrijd en daar
de
opgangen
werden
uiteind_elijk
op*
in veiligheid te stellen, heer*
Geel Wit 4 niet onbetuigd en haalde O.S.S. hieraan voor het eerst deel* Filmmiddag
geleverd in een moderne stijl en het moeder
de punten binnen.
neemt en de andere teams practisch
aanzien was keurig. Als de aange* lijk privilege van je kinderjaren.
Het jun. b elftal bracht een be* allen voor het 3e jaar mee spelen, zal Zondag 22 November organiseert de plante helm haar taak heeft verricht ' Sint, de grote kindervriend was zo
speeltuinvereniging „Kindervreugd" en deze de W.C.'s en de opgangen verstandig om aan deze schuwe mus
zoek 'bij Haarlem e en kwam zonder O.S.S. het hier zeer zwaar krijgen.
punten thuis.
De wedstrijd was zeer spannend de eerste filmvoorstelling van deze zal omgeven met wuivend groen, niet te veel aandacht te besteden,
telkens als hij weer in de buurt
Het Ie Zaterdagmiddagelftal trof daar beide teams tegen elkaar opge* winter in het Patronaatsgebouw.
ja, dan is de verbetering voltooid, het* maar
1
en de kleine heldhaftige buur*
het niet dat O.S.O. zo goed pp dreef wassen 'bleken en. elkaar niets toe*
geen de kampeerder op zijn waarde kwam
man enthousiast brulde: daar komt*
was. Deze uitwedstrijd in Hilversum gaven. Geen van beide ploegen heef t
weet
te
schatten!
weer, verstijfde de schotenzitter en
eindigde in een fikse nederlaag.
dan ook in deze wedstrijd een gro* „Kinder vreugd"
De Federatie van kampeervereni* ie
keek met een angstigsgespannen blik
Het 2e Zaterdagmiddagelftal deed tere voorsprong kunnen krijgen dan
gingen
heeft
een
verzoek
gericht
aan
Het Sint Nicolaasfeest van de speel* de gemeenteraad om het staangeld in de richting vanwaar het gevaar
het beter en wist in de uitwedstrijd hoogstens twee doelpunten.
,,'Kindervreugd" wordt
komen, zoals wij , een valse
tegen IJmuiden 4 een gelijk spel af
De volgende verenigingen zijn, turnvereniging
de maand Mei te halveren, zulks moest
Zondagmiddag 6 December geor* over
hond in de -gaten houden, waarmee
te dwingen.
evenals O.S.S., in poule D ingedeeld: op
in
verband
met
de
situatie
der
niet
Het adsp. c elftal tenslotte speelde
Aalsmeer 3, A.H.C. 2, Heracles, ganiseerd, namelijk in Zomerlust en gereed gekomen W.C.'s. Hierover is we door een ongelukkig toeval in een
thuis tegen S.I.Z.O. b niet onver* H.O.C., Niloc 3, Volewijckers en in het Patronaatsgebouw. Voor de gunstig beslist,«waardoor elk lid, dat en dezelfde kamer zijn beland, ter*
kleintjes is er een programma van gekampeerd heeft, zes gulden terug wijl je gastvrouw even aan de tele*
dienstelijk en behaalde de halve Unitas.
poppenkast en film; voor, de groteren ontving.
is geroepen. Je zit star en stijf
winst.
Hiervoor is het bestuur zeer foon
is de medewerking verzekerd van erkentelijk.
en je durft je niet te bewegen, uit
K.J.C. „NOORD"
Uitslagen van j.l. Zondag:
de aandacht van het monster
Zandvoortm. 3*Velsen 3
3*0 Op 12 Nov. bracht de 2e ronde van Truxini's jeugdvarièté.
De jaarvergadering heeft plaats op angst te
vestigen.
t
Zandvoortm. 4*Stormvogels 5 3*2 de maandkampioenschappen weer
Zaterdag 28 November in Amster* opErjezat
een grote 'heer in mijn buurt.
Zandvoortm. 6*GeeI Wit 4
4*0 veranderingen in de stand der kop* Vergadering A.B.V.A.
dam.
die een onbedaarlijk plezier in de si*
Haarlem e=Zandv.m. jun. b
7*0 lopers. Na 3 prachtig gespeelde par*
tuatie scheen te hebben; ik wenste
tijen wist KI. Zwemmer zich als Ie te De plaatselijke afdeling van de Alge*
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
hem in stilte een valse hond toe om
O.S.O. l*Zandvoortm. l
5*0 plaatsen. "W. Visser moest nu genoe* mene Bond van Ambtenaren houdt
hem in zijn kuiten te 'bijten.
IJmuiden 4*Zandvoortm. 2
2*2 gen nemen met de 2e plaats, terwijl op Vrijdag 27 November in „Ons
En nou de Sint zelf, ik sloeg onwil*
Zandv.m. adsp. c*S.I.Z.O. b
2*2 J. Zwemmer Sr. zich op de 3e plaats Gebouw" een bijeenkomst, alwaar
lekeurio over hem aan het mijmeren.
door het hoofdbestuurslid, de heer
Hoe zou die zich nou voelen? Als hij
W. Brusse, het onderwerp „De ont=
zichzelf in de spiegel tegenkwam, zou
werp*regeling ziektekostenvoorziening
hij dan ook bang zijn, zou hij ook
voor het overheidspersoneel" zal wror*
wel het één en ander op zijn kerf*
Het lot heeft gewild dat deze keer den besproken.
stok hebben, net als alle mensen?
voor ƒ 2,50 in aanmerking kwam:
Hoe zou hij reageren als hij, na
drie weken handen gedrukt te heb*
J. Groen
U hebt ons een aangename verras*
ben, „dag brave meid" gezegd te heb*
Voor de gelukkigen
sing bereid, die men op een Maan*
Vondellaan 49 rood.
ben, liedjes aangehoord te hebben, met
dag, wanneer de lust tot noeste ar*
Na de ten bate van het „Eresfonds
zijn onderrok de grond gezwabberd
beid nog niet zo erg hoog gestegen
ƒ 0,75 per liter
voor oud*verpleegsters" j.l. Zaterdags
te hebben, eindelijk op de avond van
is, best kan gebruiken om in een ple*
met
vlees
en
spek
En verder rekenen wij dan weer op avond in Zomerlust gehouden verlo=
de vijfde thuis komt, gewoon zonder
zierige stemming te komen.
rokken, ontdaan van zijn hoofse
Welnu, het aantal oplossingen dat uw animo voor de volgende ronde. ting, bleven de volgende uitgelote
Dagelijks: RIJSTTAFEL
tooi, eindelijk weer Jacobus Jansen.
Gelieve tijdig te reserveren
u ons gezamenlijk deed toekomen, Wederom is eeti riks beschikbaar en prijzen achter:
Wat zou hij dan zeggen, als zijn
heeft zich vergeleken bij de vorige worden inzendingen ingewacht tot
Krentenbrood no. 630, boek no. 731,
Maandag a.s. 12 uur 's middags bij de sokken no. 769, zeep no. 364, ceintuur
vrouw hem in de gang tegemoet
keer nog stevig uitgebreid.
kwam met een geheimzinnig licht in
En u voelt wel dat wij daardoor bij*
ZANDVOORTSE COURANT
plus kaarsstandaard no. 81, alpino=
haan ogen: Jacobus knap je gauw op,
zonder veel plezier in deze rubriek
Achterweg 1.
muts no. 137 en knot wol no. 171.
de goede Sint komt direct bij de kin*
krijgen, die zich in de belangstelling
Deze prijzen kunnen worden afge*
deren, hoor ze zingen al..-.., zou hij
van velen mag verheugen.
haald
aan
het
bureau
van
politie
op
dan vertwijfeld uitroepen: Nee Ma*
Met een zekere spanning wachten
Maandag*, Woensdag* en Zaterdag*
rie, alsjeblieft spaar me dat, ik kan
wij dan ook af of er volgende week
Monopolt
middag, afdeling gevonden/verloren
die vent niet meer zien ...... ?
een nog grotere berg met oplossingen
voorwerpen en wel tussen 2*5 uur.
Dinsdag 17_ Nov. 8 uur: film „Het Ik zou het me levendig kunnen
op ons bureau ligt te wachten om
10 IJ
12
voorstellen.
dozijn blijft voordeliger".
nagezien te worden.
GELSKE DE NES.
Een schadelijk kunststukje Woensdag IS Nov. 8 uur: idem.
Ja, dan waren er nog verscheidene
13
inzenders en *sters die ons een hint
Zondag werd bij de politie aangifte Donderdag 19 Nov. 8 uur: idem.
gaven omtrent de aard van de
gedaan , dat een rijwiellampjes* Zaterdag 21 Nov. 8 uur: Uitvoering
puzzles.
automaat^ bevestigd aan de gevel van
door de Zandv. Muziekkapel en ca*
Het mag heus wel wat moeilijker,
15
16
een winkel aan de Grote Kroeht, was
barctprogramma.
schreven ze. Enfin, u vindt hiernaast
leeggehaald.
In
plaats
van
de
gewens*
telefoonnummers
een nieuw kruiswoordraadsel waarop 18
20
te kwartjes werden in de automaat
19
u andermaal uw krachten kunt be*
Andere
attracties
en
en adressen
koperen
centen
aangetroffen.
Uit
het
proeven. We willen nu niet zeggen
nuttigheden
onderzoek kwam vast te staan, dat
dat het stukken en stukken moeilij* 21
de jeugd dit „kunststukje" had uit= Donderdag 19 Nov. 8 uur: Voor*2000 Brandmelding
ker is — tenslotte is deze rubriek
gehaald.
2403 Commandant Brandweer
voor allen en niet alleen voor de ge*
drachts*avond georganiseerd door 3043,
3044 Politie
routineerde spitsvondigen bestemd — HORIZONTAAL:
Inst. v. Arb. Ontw. in Esplanade.
2100 Politie (alleen T. noodgevallen)
maar iets lastiger dan de voorgaan* 1. land in Europa; 7, bot in borstkas;
2345 Gem. Secretarie
den is hij, dachten -we zo, wel.
8. soort onderwijs; 9. voorzetsel; 10. Aanrijding
2499 Gem. Geneesheer, Juliaraaweg la
Stadsschouwburg
U ziet maar eens. Commentaar bij rivier;
12.
soort
'buis*verlichting;
13.
2262 Informatiebureau VreemdelinHaarlem
uw inzendingen wordt dezerzijds na* arbeid; 14. gebed; 15. soort onder* Vrijdagavond maakte een auto, be*
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
tuurlijk altijd met belangstelling ge* wijs; 16. muzieknoot; 17. zeilboot; 18. stuurd door een 48*jarige inwoner Woensdag 18 Nov. 8 uur: Toneelge*
van Haarlem, de bocht naar rechts,
lezen.
zelschap Johan Kaart met „De vier 2887 Stoomwassery „Hollandia",
meisjesnaam; 20. papegaai; 21. deel komende vanaf de Schoolstraat, te
Mullers".
fünstrykery, J. H. G. Weenink,
De oplossing van de puzzle van van de Rijn.
ruim en kwam hierdoor in aanrijding
Pakveldstraat 30 a
vorige week luidde dus:
met 'het langs de trambaan aan de Zaterdag 21 Nov. 8 uur: Rotterdams
Zandvoortse Courant, GerteiiHorizontaal; 1. sla, 3. als, 6. as, VERTICAAL:
Tramstraat staande hekwerk, waar*
Toneel met „De kamer waarin wij 2X35 bachs
Drukkerij, Achterweg l
7. O.G., 9. op, 10. boek, 12. karwei, I. bewoner van l horizontaal; 2. klip; van enige spijlen werden verbogen.
leven".
2424 Autobedrijven „Binko"
14. alleen, 16. koel, 18. al, 20. G.N., 3. jongensnaam; 4. Rijks 'Universiteit; De auto werd aan het linkerspatbord
Zondag
22
Nov.
8
uur:
Rotterdams
5. heeft koortsdromen; 6. man die en de linkerkoplamp beschadigd,
21. ia, 22. lak, 23. bos.
Oranjestraat en Stationsplein
Toneel met „Muizen en mensen". 2975 Joh. SUtsiua's Leesbibliotheek
Verticaal: 1. sap, 2. L.S., 4. L.O., zwart wordt bij zijn werk; 10. vrucht; maar persoonlijke ongevallen deden
5. spa, 7. oorlog, 8. geween, 10. balk, II. regelmaat; 13. Wereld Bibliotheek; zich niet voor. De auto is naar het Woensdag 25 Nov. 8 uur: Haagsche
„De Opbouw", Tollensstraat 47
11. keel, 12. Ka, 13. in, 15. dal, 17. 15. zang; 17. pap; 19. ten bedrage van; politiebureau overgebracht voor een
Comedie met „Het uur der ver* 2465 en. 2886 Lichtstoringien. Bel op
bas. 19. la, 21. I.O.
20. aanduiding voor politieke partij. onderzoek der remmen.
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3,
rukking".
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Sint Nicolaas' komst,
morgen te Zandvoort
Uit het hoofdkwartier van Sint Nicolaas wordt ons bericht, dat de Goede
Sint op Zaterdagmiddag 21 November
des middags om pl.m. 2.15 uur aan de
Tol zal arriveren, gezeten in een met
twee paarden bespannen open calèche,
vergezeld van drie .zwarte knechts.
Daar aangekomen zal hij wordten,
begroet door de voorzitters van de
Zandvoortse Handelsvereniging en de
Hanze, de heren M. Weber en C. Slegers. Ook de Zandvoortse Muziekkapel verleent zijn medewerking door
deze intocht op te luisteren.
Voorafgegaan door de motorpolitie
en de Muziek, gaat de stoet dan via
Haarlemmerstraat, Gr. Krocht, Tramstraat, Schoolstraat en Haltestraat
naar het Raadhuis. Hier zal Sint Nicolaas dan op het bordes door de
Burgemeester, worden ontvangen en
met een kort welkomstwoord worden
begroet. De Sint zal de jeugd van
Zandvoort toespreken en door de Fietermannen aal vervolgens een fikse
strooipartij worden gehouden. De Sint
brengt hiervoor maar liefst 75 pond
pepernoten mee!
De route van de rijtoer, die Sint
Nicolaas daarna gaat maken. is als
volgt:
Raadhuisplein,
Kerkstraat,
Thorbeckestraat, iHogeW'eg, Oranjestraaat. Raadhuisplein, Kleine Krocht,
Gasthuisplein, Swaluëstraat, Haltsstraat, Zeestraat (waar hij bij Pen-

sion Keur een kort bezoek brengt aan
de kinderen van" Groot Kijkduin),
Stationsstraat, Pafcveldstraat, Willemstraat, Oosberstraat, van Ostadestraat,
Jan, Staenstraat, Kostverlorenstraat,
Verlengde Haltestraat, Vondellaan,
Potgieterstraat, Helmersstraat,
Da
Costaplein, Ten Kateplantsoen, Noorderduinweg, Kostverlorenstraat (het
ligt in de bedoeling van de Sint om
even bij ae zieken van de Clara-Stichting op bezoek te gaan), Wilhelminaweg, Koninginneweg, Brederodestraat,
Paradijs-weg, Hogeweg, Dr Gerkestraat,
waarna Sint Nicolaas Zandvoort weer
verlaat.
Het spreekt vanzelf, dat de route
door het invallen der duisternis kan
wonden bekort, maar de Sint hoopt
zoveel mogelijk al deze straten te kunnen bezoeken. Het ry'tuig zal 1 daarom
niet stapvoets gaan maar in kalme
draf.
Er wordt nog op gewezen, dat Sint
Nicolaas dringend verzoekt aan de
ouders, dat zij hun kinderen zoveel
mogelijk op het • trottoir houden (behalye 'natuurlijk op het Raadhuisplein). Er is namelijk het vorige jaar
•bij aijn intocht ira een andere gemeente een Mn'd onder een wiel van het
rijtuig gekomen, door het dringen van
ds jeugd.
Tenslotte richten de organisatoren
van de intocht (Z.H.V. en Hanae) tot
alle ingezetenen het vriendelijk verzoek om a.s. Zaterdagmiddag na 12
uur de vlaggen uit te steleen als vreugdebetoon over de komst van Sint Nicolaas.

Geringe belangstelling
voor contactvergadering Touring-Zakenleven
Woensdagavond werd in „Zomerlust"
door het dagelijks bestuur van Touring 'Zacndvoort een vergadering gehouden waarop de "Zandvoortse zakenlieden voor een> gedachtenwisseling
waren uitgenodigd. De" heer Weber
opende deze avond met het uitspreiken van zijn teleurstellinjgi over de
opkomst, die zich uitstrekte tot een
30-tal belangstellenden.
De heer Hugenholtz, directeur van
Touring Zandvoort, gaf daarna een
•overzicht van de werkzaamheden' dezer stichting, die er, zoals hij zeide,
voornamelijk op gericht zijn, binnisnen buitenlanders vooröen ,van~rgeld
naar de badplaats te trekken met het
doel dat zij dit geld in Zandvoort
achterlaten. Men moet dit soort dingen volkomen zakelijk stellen, aldus
spr., die vervolgens een uiteenzetting
gaf van,de werkwijze bij het verspreidien van reclame-materiaal overZandvoort in binnen- en buitenland. Deze
werd door de heer Weber aangevuld
met persoonlijke ervaringen die hij bij
verschillende reizen, met name in
West-Duitsland, had opgedaan.
Na deze inleidingen was het woord
•aan de aanwezigen om vragen en suggesties naar voren te brengen die in
het belang van het vreemdelingenver-

keer konden zijn.
Een kleine bloemlezing uit deze opmerkingen laten wij volgen:
Kan er geen speciaal posstempel op
de brieven vanuit Zandvoort worden
gedrukt?
De mogelijkheid om in het kantoor
van T>.Z. vreemde valuta te wisselen
als de bank gesloten is.
Een hogere subsidie voor T.Z. (Er
wordt naar gestreefd door de stichting
om van d'e baten van het .circuit een
hoger percentage te ontvangen).
Meer attracties in de badplaats, ook
in het voor- en naseizoen
Een-affiche vah*'2aiid-v'oor(r voor het
buitenland.
Een grotere zorg besteden a"an de
evenementen die in Zandvoort worden
gehpudten om de soms geringe populariteit van de stichting bij de inwoners
te vergroten.
O.m. kon men nog vernemen dat
T.Z. momenteel 340 begunstigers telt
en dat het V.V.V.-fmisje op het Raadhuispleic het komende seizoen geheel
in gebruik van de stichting zal zijn.
Het wil ons voorkomen dat, hoewel
er enige aardige opmerkingen werden
geplaatst, deze avond toch geen werkelijk belangrijke, nieuwe gezichtspunten
heeft opgeleverd.

Zuiverheid vol nuances
op gelukkige voordrachtsavond
Een grote zuiverheid kenmerkte de
voordrachtsavond die gisteravond door
Otto Sterman in de benedenzaal van
Esplanade werd gehouden. Dit Westers
begrip zuiverheid lijkt mü althans de
beste omschrijving die men kan geven
van de negerkunst die Sterman ten
gehore 'bracht. Doch dit begrip omvat
echter evenzeer een opstandigheid
over het lot van de verdrukte neger
als een rijk gevoel voor humor en een
wonderlijk diepzinnig begrip van levensverhoudingen.
Dit bhjkt uit vele negeruitingen als
de spiritual, de blue, de getransformeerde Bijbelse inhoud, het proza
over onderdrukking en opstand en de
oorspronkelijke poëzie. Speciaal het
verhaal De bevrijding ot> Haiti en de
gedichten van Hughes >en Cotter kwamen door Stermans ingetogen maar
sterke voordracht tot een bezielde
uitdrukking. Hieraan vooraf gingen
ojn. Bijbelse vertellingen en de dodeItfke beschryving van de Europese
mentaliteit door het hoofd van een
der Zuidzee eilanden.
Het bijzonder mooi opgebouwde programma vermeldde na de pauze negersprookjes uit de Congo en WestIndië. Met name de Congolese sprookjes zijn van merkwaardige en ibijna
meeslepende schoonheid, hetgeen speciaal in „Het geheim" en „Siny Mori"
bleek De West Indische hebben meer
van een Westerse intrigue en schilde-
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ren op humoristische wijze de list van
de zwakke, maar missen m.i. de dichterlijkheid die de Afrikaanse stempelt tot zulke prachtige verhalen.
De oprechtheid van Stermans voordracht. bijzonder mooi van rhythme,
boeiand en vol helderheid beheerste
deze avond, waarvan Sterman later in
sympathieke bewoordingen zei dat hij
tot 2/ijn beste uitvoeringen had behoord.
Het geringe aantal aanwezigen, waarvan de voorzitter van het Inst. voor
Arb. Ontw. in het begin van de avond
gewag had gemaakt, bleek de waarde
erivan niet aan te tasten. Dit neemt
niet weg dat velen de kans om met die
zuivere eenvoud geconfronteerd te
worden voorbij lieten gaan en zich
daarmee een aantal zinvolle gedachten en indrukken onthielden. En dat
is alleen tot schade van henzelf.
Ik ben blii Sterman te hebben gehoord. Hij. is een waarachtig kunstenaar.
L.

Verzoek
van de
Zandvoortse doktoren
Gaarne voldoen wij aan het verzoek
van de Zandvoortse doktoren door het
volgende onder de aandacht te brengen: Boodschappen aan. de doktoren
voor het afleggen van visites dienen
voor 's morgens 10 uur opgegeven te
worden. Het gebeurt niet zelden dat
een arts des middags thuis komt en
opgaven vindt, waardoor hij wederom
bezoeken moet afleggen jn een buurt
waar hij zojuist vandaan komt. Veel
van dit dubbele werfc kan voorkomen
worden wanneer de boodschappen
voor 10. uur worden doorgegeven.
Vanzelfsprekend geldt dit nipt voor
spoedgevallen.
Voorts zou men de patiënten willen
verzoeken zich toch vooral «an de
spreekuur-tijden te houden.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post f 6,—. Buitenland f 1,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

„GRONDBEDRIJF"
ook naar Wethouder v. d. Werff
Elegante gebaren . . . - Oude grieven . . .
Spreken in 3e instantie voortaan onmogelijk ?
Dinsdagavond kwam de voltallige gemeenteraad bijeen onder voorzitterschap van burgemeester H. M. van Fenema, die zich weer ontlast zag van
een functie, n.l. het beheer van de portefeuille „Grondbedrijf". En wederom werd de* bestaande controverse tussen de meerderheid van acht enerzijds en de oppositie van zeven anderzijds verder uitgediept en geaccentueerd. Een gang van zaken, welke de leden van de oppositie telkenmale
noopte de vraag in het midden te brengen of dit alles wel in het belang
van de gemeente is....
Een enorme lijst van 11 ingekomen stukken opende de agenda, die 15 punten telde. De publieke belangstelling was groot.
GRONDBEDRIJF EN DE TAAKVEBDELING IN HET COLLEGE
Van ds zijde van de Collegetaf el (kennehjk niet met medewerking van de
Voorzitter) was het voorstel gekomen
om de Weth. van Publieke Weiken
en Wederopbouw (de heer v.d. Werff)
tevens de portefeuille van het Grondbedrjjf te laten beheren.
De heer TATES verzette zich tegen
dit voorstel, dat naar zijn mening
weer iets nieuws was. Men tornt weer
aan de taakverdeling! Spr. zag hierin
esiu symptoom van een verslechterende samenwerking in het College. Hij
verzocht een duidelijke motivering van
dit onelegante gebaar.
De heer VAN KUIJK meende dat
hiermede de situatie welke bestond,
bevestigd wend. Ook onder burgemeester van Fenema was de portefeuille
van het Grondbedrijf en Publieke Werken in één hand. Doch het Grondbedrijf hoort kennelijk bij Publieke Werken en daarom bon spr. dit voorstel
niet anders dan onderschrijven.
De heer WEBER betoogde dat beide
portefeuilles juist heel goed te scheiden zijn. Een elegant gebaar zou het
geweest zijn, als men nu dan de burgemeester ds portefeuille van Wederopbouw had teruggegeven, in ruil voor
die van het grondbedrijf. Spr. was van
mening dat de heer v. d. Werff te veel
taken had. Dit kan volgens hem niet
in het belang van de gemeente zijn.
De heer SLEGERS vond hierdoor de
rust in het College weer eens verstoord. Hij merkte: verder op dat, wanneer men spreekt van „bedrijven",
hier ook het grondbedrijf onder valt.
Spr. achtte de Voorzitter uitsluitend
de juiste man iom de portefeuille van.
het Grondbedrijf te beheren. Hij was
tegen het voorstel.
Weth. v. d. WERFF was van mening
dat het grondbedrijf technisch en administratief bij Publieke Werken hoort.
Hij vond het heel logisch dat beide in
één hand komen.
Weth. KERKMAN zeide volkomen
te kunnen begrijpen dat men tegen ds
hier gevolgde werkwijze bezwaren
heeft. Maar het is inderdaad de bedoeling geweest bij de portefeuilleverdeling het grondbedrijf onder te brengen toij Publ. Werken. Dit is niet iets
nieuws, doch het .rechtzetten van een
toestand, die niet juist was. Want toen
de Voorzitter nog in de oude Raad de
portefeuille van Publieke Werken beheerde. had hii ook het grondbedrijf!
VOORZITTER zeide dat de heer
Weber het juiste woord gesproken had,
door op te-merken dat de portefeuille
van Wederopbouw in ruil voor die van'
het grondbedrijf aan de burgemeester
zou kunnen teruggegeven zijn. Dit zou
inderdaad het elegante gebaar zijn
geweest, dat de samenwerking zou bevorderen. Er zijn mensen, aldus spr.,
die dit begrip niet kennen en 't zal
hen daarom ook niet kwalijk worden
genomen. Men wilde ook wel het woningbedriif onderbrengen bij de weth.
v. Publieke Werken, maar dit heeft
spr. bunnen verhinderen. Het had de
samenwerking zeer zeker kunnen bevorderen, indien men spr. de portefeuille van het grondbedrijf had laten
behouden. Die samenwerking was er
en is gebleken bij de bespreking over
het ..Zuiderbad". Met de weth. v. d.
Werff is spr. toen naar Den Haag gegaan en er is een zeer gunstig resultaat bereikt. Maar deze laatste kwestte verbreekt wederom een kans op
samenwerking en goede verstandhou'ding.
De heer TATES releveerde het gebrek aan overleg bij de wethoudersbenoeming en de taakverdeling. Hierdoor wordt het gemeentebelang geschaad. De fout is dus al in den be.ginne gemaakt en sur. meende dat
hiermede niet moest worden doorgegaan. Zo is het raadslidmaatschap
weinig aantrekkeliik!
De heer SLEGERS betreunde het
dat de Raad steeds maar weer stelling
moet nemen. Men kan op dien duur
niet voortgaan met de mening van
een grote minderheid (7) stelselmatig
te negeren.
De heer VAN KÜIJK zeide dat de
Raad niet bijeen zat om elkaar elegante gebaren toe te zwaaien. Hij was
voorts van mening dat het grondbedïy'f te zeer met Publieke Werken was
vervlochten, zodat een scheiding tussen deze twee portefeuilles hem onlogisch -voorkwam.
De heer LINDEMAN achtte het

mogelijk en zeker verantwoord om het
grondbedrijf te scheiden van Publieke
Werken. Er is gesproken van een „onelegant gebaar". Dit vond spr. te zacht
uitgedrukt. Als het gemeentebelang
door deae gang van zaken wordt beschaad is het gebaar niet alleen onelegant, maar per se onjuist.
VOORZITTER zeide dat het voornaamste was dat de portefeuille van
het grondbedrijf goed wordt beheerd.
Hij achtte deze verandering allerminst
noodzakelijk en in 't geheel niet logisch. Het woningbedrijf heeft men
mij gelaten! aldus spr. — maar dit is
ook een zelfstandig bedrijf, waar de
directeur van Publ. Werken het hoof a
van is! Wie de portefeuille beheert is
van geen belang. Het moet goed gebeuren en spr. zeide geenszins in twijfel te willen ferekkten dat de heer v. d.
Werff, die zich met ijver en ambitie
in deze moeilijke materie inwerkt, het
niet zou kunnen, maar hij vroeg zich
wel af of het verstandig en juist is,
deze functionnaris, die heus geen
lichte taak heeft, nog meer ot> z'n
schouders te leggen.
Als de Raad uiteindelijk zou besluiten deze verandering niet aan te brengen, dan zal spr. ook de portefeuille
van het grondbedrijf behartigen, daar
kan men van verzekerd zijn!
Weth. v. d. WERFF vroeg zich af
waarom er wsl sprake kan zijn van
samenwerking als de burgemeester de
portefeuille van het grondbedrijf heeft.
Spr. kan naar esr en 'gewetiem getaigen dat de verdeling der portefeuilles
een rechtvaardige zaak is geweest.
'Weth. KERKMAN betoogde dat de
zo zeer gewraakte meerderheid wel
degelijk het gemeentebelang op 't oog
heeft. Hij sprak tegen dat net een
norm zou zijn dat alle fracties bij de
wethoudersbenoeming bijeen komen.
Dit is in 1946 gebeurd en het is een
grandioze mislukking geworden.
Tenslotte- werd het voorstel met de
bekten de stemmenverhouding 8-7 aangenomen, waardoor de Raad zijn fiat
'gaf aan de onderbrenging van de portefeuille van het grondbedrijf bij de
wethouder van Publieke Werken en
Wederopbouw. (Lees verder pagina 2).

HERBOUW ZUIDERBAD
Daar de onderhandelingen tussen het
gemeentebestuur en het Rijk omtrent
de herbouw van 't Zuiderbad gunstigrijn verlopen is de mogelijkheid dat
het gebouw in Mei 1954 gereed zal zijn
met uitgesloten. Waarschijnlijk wordt
het voorstel in de raadsvergadering
van l Deo. behandeld, waarna — na
aanneming — met de wei'kzaamheden
ongeveer half Januari a.s. aangevangen kan worden.

faafi
Door het feit dat verschillende medewerkers aan de Zandvoortse Courant
ook medewerken aan dagbladen, is het
meestal zó, dat bij de raadsvergaderingen vier mensen van ons blad aanwezig zijn. Deze bijzondere omstandigneid heeft ons gebracht tot het voornemen om na iedere raadsvergadering
vier hele korte stukjes op deze plaats
te zetten- onder de titel „WAT ONS
TROF", waarin ieder van deze medewerkers zijn persoonlijke mening geeft
over wat hem het meest heeft getroffen m een dergelijke vergadering. U
zult daarin zien, dat men het niet altijd niet elkaar eens is en dat de één
soms door iets anders wordt getroffen dan de ander. Daardoor kan dit
kleine commentaar-rubriekje op de
gebeurtenissen m de raadzaal misschien juist veelzijdiger en aantrekkelijker worden. Hier komt het dus voor
de eerste keer:
WAS het toepassen van een ordevoorstel van het Raadslid terecht of ten
onrechte? Voorzover bekend is zo'n
voorstel nog nimmer in een raadsvergadering behandeld. ,Men' spreekt er
nogal afkeurend over, maar toegestaan is het doen van een dergelijk
voorstel in ieder geval wel! Of het
psychologisch gezien het juiste ogenblik was, laat ik in het midden. Beter
was het geweest als zo'n voorstel gedaan was toen men de .wethoudersberioemingen' en ,portefeuilleverdelingen' tot in de treur e besprak. Tot de
grote minderheid: .neem uw verlies,
het ,lot' is U somtijds gunstig!
B.
*
TEKENEND voor de sfeer waarin de
raadsvergaderingen de laatste tijd
worden gehouden, was het voorstel
van orde van de heer Porrenga om de
heer Tates het woord te ontnemen.
Formeel is op deze handeling niets
aan te merken, maar in deze situatie
leek het eerder rancuneus dan noodza'kehjk. Hopenlijk is met dit voorval
niet de (verkeerde) weg geopend om
elkaar herhaaldelijk de mond te sraoeren. Dan zou de sfeer in de Raad geheel en al bedorven zijn.
P.
«
JAMMER dat aan de Vuurboetstraat
boxen verrijzen', ofschoon het in het
Wederopbouwplan stond aangegeven.
Ik had het plan van de omwonenden:
het benutten van de grond voor de
aanleg van een tuin of plantsoen bij
dit leuke straatje misschien niet zakelljker, maar wel verkieslijker grevoiiden.
L.
*
EEN bijzonder jammerlijk feit was de
uitgesproken persoonlijke aanval, welke de heer Porrenga ondernam op de
heer Tates. Dit is te meer te betreuren. omdat eerstgenoemde, na zijn foenoeming als raadslid, een werkelijke
aanwinst bleek voor de P.v.d.A. De
controverse tussen de meerderheid en
de oppositie behoeft niet onderstreept
te worden door onheusheden, die gesn
enkel belang dienen.
't Was bepaald onplezierig dat de
hr Porrenga hr Tates' woorden in een
gechargeerd 'betoog vergeleek met een
„spinnekop", waar niets van overblijft
als men er in bijt. En het beroep op
hst Reglement van orde om de heer
Tates het spreken in derde instantie
te beletten, werd "kennelijk niet gedaan om een vlotter tempo van de
discussies te bewerkstelligen. Wij persoonlijk vinden de heer Porrenga een
innemend mens en als zodanig willen
wn hem nóg blijven zien. Maar tegelijkertijd moeten wij constateren dat
ds innemendheid ten offer dreigt te
vallen aan de macht van een meerder heid, die de weelde niet geheel en al
kan verdragen.
W.

Gemeenteleden maakten nader
kennis met Ds Oldeman

Gisteren, Donderdag, werd door de
Hervormde Gemeente een gemeenteavond belegd in „Ons Huis" De eigenliike bedoeling van deze bijeenkomst
was de gemeenteleden de gelegenheid
ts bieden persoonlijk kennis te maken
met hun nieuwe predikant Ds R. H.
Oldeman en zijn echtgenote, of het
reeds eerder gelegde contact te verstevigen.
Zeer velen hadden aan deze oproep
gehoor gegeven en de grote zaai van
„Ons Huis" was dan ook nagenoeg geheel ibezet.
De bijeenkomst werd geopend met
het zingen van Gezang 148,
het eerste
en het laatste vers: Van1 TJ zijn alle
dingien. van TJ o God alleen.
Hierna sprak Ds de Ru een kort
woord en heette hierbij Ds en mevrouw
Oldeman nogmaals van harte welkom
temidden van zijn gemeenteleden.
Ds de Ru wijst op de geweldige verandering die het voor Ds en mevrouw
Oldeman moet zijn om nu vrij onverwachts in Zandvoort te wonen.
,,'U is blij dat u hier bent gekomen
en de gemeente Zandvoort is blij dat
u hier bent".
Ds de Ru spreekt nogmaals zijnpersoonlijke verheugenis uit over dit gebeuren en hoopt van ganser harte, dat
Ds en mevrouw Oldeman hier een
prettige tijd mogen tegemoet gaan.
Hierna stellen de nieuwe predikant
en zijn echtgenote zich persoonlijk
Winkels
voor aan de te7rüke aanwezigen, hebben voor ieder een handdruk en een
morgen tot 9 uur open
vriendelijk woord.
Ter gelegenheid van de intocht van
Tenslotte dankt Ds Oldeman nogSint Nioolaas, zullen de winkels in maals voor de ontvangst die hem en
Zandvoort Zaterdag a.s. tot 9 uur des zijn gezin hier is bereid.
avonds geopend mogen zijn.
„Het heeft ons niet alleen verrast,

we zijn er ook een beetje verlegen
mee. WB moeten elkaar nog wat nader leren kennen en hopen dat we onder Gods zegen ook tot zegen van u
mogen zijn en onze taak hier mogen
vervullen, zolang God zulks behaagt".
Met het zingen van Gezang 112
neemt deze zinvolle Gemeente-avond,
die velen, nader tot hun nieuwe predikant heeft gebracht, een einde.

Hernieuwde kennismaking
In Zomerlust kan men Donderdagavond 26 November a.s. voor de tweede
keer kennismaken met een kunstenaar,
die reeds eerder in Zandvoort optrad.
Op deze avond treedt Jan de Man —
zo heet deze nog vrij jonge kunstenaar
— als solist op, onder auspiciën van
't Helm.
Jan de Man begon zijn pianistische
opleiding onder Johan Wolters, daarna onder Cor de Groot en Leon Orthel. Hij behaalde zijn diploma's met
onderscheiding; bovendien kreeg hij
de Mr Fockmedaille.
Hij speelde in vele grote steden van
Europa. In Amerika gaf hii talrijke
concerten, tevens voor de radio.
Het piano-recital dat hij in Zandvoort geeft, omvat o.m. werken van
Mozart (Sonate KV 282), de Sonate
Pathétique van Beethoven, Carnaval
op. 9 van Schumann, Goyescas van
Granados en „Pour Ie piano" van
Debussy.
's Middags geeft Jan de Man een
recital voor schoolkinderen. Dan speelt
hjj delen uit „Kinderszenen" van
Schuman en „Children's Corner" van
Debussy.

Beëindiging huurcontract
,
met de heer Kiefer
Paviljoen Kiefer zal na l Jan. 1956 moeten verdwijnen
Reglement van orde — Incident
De heer. WBBER belichtte de grote
waarde, welke de restaurant-accommodatie van het Paviljoen „Kiefer'
voor de badplaats heeft. Spr. was er
voor om een bijeenkomst be beleggen
tussen de heer Kiefer en de flatbouwers. Het is misschien mogelijk om
de flatbouw wat te „verschuiven", zodat het paviljoen kan blijven' bestaan.
De heer TATES vroeg of er zekerheid kon gegeven worden dat er tegenover het e.v. verdwijnen van Paviljoen Kiefer voldoende compensatie
stond. Men moet ook rekening houden met het feit dat Zandvoort toeristenplaats is.
De heer VAN KUIJK was ook van
oordeel dat naar een oplossing dient
gezocht te worden om de heer Kiefer
niet te duperen.
De 'heer SLEGERS meende eveneens
dat er een compromis gevonden diende te worden. De heer Kiefer heeft —
gezien de ontwikkeling van de situatie,
waarin zijn bedrijf slechts tijdelijk
Was — weliswaar geen zakelijk recht
om te protesteren, doch een bijeenkomst tussen beide partijen, waarin
wellicht een oplossing gevonden zou
worden, achtte spr, zeer wenseiyk.
De heer GOSEN was de mening toegedaan dat mian ook de eigenaar van
het gebouw in het overleg diende te
betrekken.
De heer KONING vroeg ach af wat
het belangrijkste was: het Paviljoen
Kiefer of de wederopbouw van Zandvoort? Indien het niet mogelijk is de
flats elders te bouwen, dan zou spr.
tot zijn spijt voor de wederopbouw
kiezen.
Ook de heer SLAGVELD bepleitte
overleg tussen de partijen om. te
trachten iets anders voor de heer Kiefer te vinden.
iWeth. v. d. WERFF zeide dat het
College niets onbeproefd zal laten om
een redelijke oplossing te Vinden, indien dit mogelijk, is.
De heer LINDEMAN zeide dat het
Paviljoen Kiefer in een behoefte voorzïe*. De tijdens de oorlog verwoeste
restaurant-aceommodatie is nog lang
niet voldoende gecompenseerd door
hotel Bouwes. Paviljoen Kiefer is inderdaad slechts tijdelijk en het was
bedoeld voorl een duur van 5 jaar. Het
staat er nu al negen jaar, waardoor
het voor spr. bewezen was, dat dit paviljoen geenszins overbodig is. Spr. zou
gaarne horen of er reeds een voldoende vervanging voor het verlies van dit
restaurant was.
De heer TATES sloot zich bij de
vorige spr. aan en drong- nogmaals aan
op het zoeken naar een- oplossing. Ten
tweede male vroeg hy of er al iets ondernomen was in deze richting.

De heer KOL opperde de mogeUjkheid om dit voorstel aan te houden
tot overleg is gepleegd.
VOORZITTER zeide dat het te respecteren is dat men de belangen van
de heer Kiefer wil dienen, doch het is
tien enemale uitgestoten dat de plannen van de flatbouwmaatschappy
„Noordzee" worden gestagneerd door
dit bedrijf, dat van de aanvang af
tydelijk was. Men mag de heer Kiefer
niet „a,an de lijn houden" en zeggen
dat het wel zo'n vaart niet zal lopen.
Het is goed, dat deze weet, waar hij
aan toe is na Januari 1956. De heer
Kiefer heeft ruim de tijd om de toakens te verzetten. Hy is een energiek
en ambitieus man, die tezamen met
zijn vrouw, op voortreffelijke wijze dit
paviljoen exploiteert. Een tegemoetkoming van de zijde van de gemeente
zal zeker niet kunnen bestaan in een
financiële. Compensatie is er al, zeide
spr. en hij wees op de totstandkoming
van hotel Bouwes, Esplanade, het
restaurant Kelder, in bescheidener
omvang: het restaurant op de watertoren en het ftedryf van de heer Boxhoorn en hij kon tevens nu reeiis
„verklappen" dat de bouw van de Zuidelijke arm van het boulevard-centrum reeds de goedkeuring heeft van
de supervisor In dit gedeelte is ook
restaurant-Ttiimte geprojecteerd. Of
de heer Kiefer elders zal kunnen geholpen worden? Natuurlijk kan dat.
Deze zal zeker aijn weg vinden en het
is een zegen voor hem, dat hy nu in
de naaste toelcomst kan ophoud en met
zijn huidige bedrijf, dat tijdeiyk was.
Spr. wilde zijn medewerking gaarne
geven aan een e.v. bü'eenkomst der
partijen.

Het Koninklijk Huis
en Pro Juventute

Incident
En toen kwam het incident van de
avond! De heer TATES, die nogmaals
en in derde instantie het woord vroeg,
omdat hij nog steeds geen antwoord
had gehad, zag zich plotseling de weg
versperd door een verstoorde heer
PORRENGA. die zich beriep op art.
23 van het Reglement van orde, waarin staat dat een- spr. die voor de derde
maal wil spreken, de goedkeuring van
de Raad behoeft. „Er is nu genoeg gesproken!" besliste de heer PORRENGA Dit voorval belichtte de verstandhouding tussen de meerderheid'-en de
oppositie op tragische wijze. Met de
gebruikelijke 8-7 werd de heer TATES
het spreken belet. ,
En het voorstel tot opzegging per
•l Januari 1956 van het bestaande
huurcontract met de heer Kiefer,
werd met 14-1 aangenomen. (Tegen:
de heer TATES).

Raadsleden vragen....
...Voorzitter antwoordt
De heer KOL informeerde of het mogelijk was in de Kerkstraat een algeineen parkeerverbod in te stellen, waarop VOORZITTER antwoordde dat een
dergelijke maatregel een revolutie onder de winkeliers aldaar zou ontketenen. In het seiaoen wordt bü tijdelijke maatregel het-! verkeer wel omgeleid.
De heer GOSEN iiad twee vragen:
1. Kan er iets tegen gedaan worden,
dat ruiters het herstelde voetpad van
de Zandvoorfcselaam stuteryden? Spr.
zou de paardensport-liefhebbers naar
de Zuidelijke zijde van de Zandvoortselaan willen verwijzen.
2. De bewoners van de Noordzijde
van de Dr Gerkestraat hebben veel
last van stuifzand. Kan' er eens wat
extra geveegd worden?
VOORZITTER zegde toe, beide euvelen nader te bezien. (De ruiters kónden z.i. wel aan de andere kant ryden.)
De heer WEBER had by geruchte
vernomen dat er plannen bestaan om
in het centrum van het dorp een olietank in de grond te graven. Nog wel
m de onmMdelhjke nabijheid van een
bedryf. Heeft men hier de Opperbrandmeester om advies gevraagd?
VOORZITTER zeide dat het College
niets hieromtrent bekend was. Er is
geen enkele aanvraag hierover binnen
gekomen.

Sprokkelhout
Voor de verbetering van dte centrale
verwarmingsinstallatie van het raadhuis werd een crediet van f 6200,— foeschikbaar gesteld, waarbü de heer
KOL de wenseiykheid naar voren
bracht een plaatseiyk installateur in
te schakelen.
*

Met algemene stemmien werd. tot onder,wyzer in vaste dienst aan de Kar e
Doormanschool benoemd de heer B. H
Munnik te Haarlem.

: tanden<W!t. adem

Mf/flS

Onze uitnodiging om eens wat commentaar te laten horen iheèft ons geleerd, dat U de puzzelarü wel mag. Dit
Wükt dan ook uit het aantal oplossingen dat wtf ontvingen. EerUjfcheidstialve moeten wy toegeven dat het er
ons dit keer minder toeschynen, ofschoon wy nog niet telling zun overgegaan. Blijkt hieruit dat deze puzzle
moeilijker was?
Maar tenslotte is het nog geen Maandag 12 uur, zodat wy nog op vele oplossingen rekenen. De ervaring leert
dat juist het weekend nog talloze inzendingen oplevert.

S en fraaie
Bridge-overwinning
Suiten aller verwachting heeft de
Zandvoortse Bridgeclub na een spannende stryd Woensdagavond in hotel
Seur van de Bridgeclub Effectenbeurs
kunnen winnen. Het gevolg hiervan
was, dat de wisselbeker vcorlopig in
Zandvoort biyft tot het voorjaar van
1954 (De Effectenbeurs had de beker
definitief in de wacht kunnen slepen
dooi' een overwinning, maar deze bleef
nu esns uit. Van de 8 gespeelde wedstrijden hebben de Amsterdammers 4
partyen gewonnen, twee -gelijk gespeeld en twee verloren.
De gedetailleerde uitslagen luiden:
Heren Agsteribbe-Schutte en Notterman-Stor verliezen met 32-48 (0-2);
heren Fabel-Sjouwerman en fam. Prins
winnen met 46-24 (2-0); henen Vadervan Dartelen en dames !Hagen-Brossois verliezen met 14-31 (0-2); fam
Vallo en heren Vulsma-Peen winnen
met 52-22 (2-0); fam. van Eckelt en
fam. iBerrier verliezen met 23-62 (0-2);
dames Fabel-Polak en heren Spiersv. d. Wijden winnien met 35-31 (2-0);
neren iPaehter-Versteege en heren
Brugman-Elzinga, spelen geiyk 'met
26-24 (1-1); mevr. Vader-heer Bisenjerger en mevr. Barens-heer Heidoorn
winnen met 33-15 (2-0); heren Mulder-Smid en fam. Schulze winnen met
46-37 (2-0); fani. Keur en dames van
Dartelen-Penaat spelen met 31-33 gelijk (1-1); fam. Baarda en fam. Kerkman winnen met 47-33 (2-0); fam. de
Jong en dames Notterman-Stor winnen met 44-16 (2-0).
Eindresultaat: een 16-8 overwinning,
alsmede een. 429-376 scorezege.
De overige leden van de Zandvoortse Bridgeclub speelden een Howellwedstrijd. welke werd gewonnen door
het koppel Mevr. Schutte-heer Snii
ders met 48 punten; als tweede eindigde het koppel heren Groos-Brossois met 47»/, punt.

culturele commissie en het vestigen
van een cultureel centrum in het binnenkort leegkomende gebouw van de
openbare UJLO-school.
Een voorstel dat wij niet anders kunnen dan toejuichen en naar welks behandeling wö d_an ook met zeer veel
belangstelling uitzien.

Ned. Christen'Vrouwenbond
afd. Zandvoort

De afdeling Zandvoort van de N.C.V-B.
hoopt deze maand by'een te komen op
Donderdagavond 26 November. Zoals
gewoonlijk in de Nieuwe Consistorie
heeft helpen aannemen! besloot spr. der Hervormde Kerk.
De heer TATES (droog): „Ik was Ds J. C. Koningsberger van Amsterer anders tégen...."!"
daiu zal dan spreken over:' „Waardeer
De heer PORRENGA (onthutst):
ik het leven?" Belangstellenden zijn
„O ja, maar toen was ik er nog niet!" hartelijk welkom.
Met de stemmen van de heren TATES, BREURE, GOSEN en WEBER
(Adv.)
tegen, werd het voorstel tot de grondMM ThIJm «n Honing 4
verkoop aan de heer Boxhoorn, met
Verrac/ifenc/1
11-4 aangenomen.
Kinder
Losmakend]
Hoestsiroop Hoeststillendl

(Adv.)

en

Het moederhart van onze Koningin
blykt warm te kloppen voor de groep
kinderen van haar volk, waar Pro Juventute bemoeienis mee heeft: „het
kinld, dat moeliykheden geeft en moeilijkheden heeft".
Reeds voor de zevende maal stelde
zij een dertiental foto's van het dageljjks leven van onze Prinsessen ter
beschikking van Pro Juventute, die
deze bundelt tot een kalender, welke
ten bate van haar werk wordt verkocht. De opnamen zyn speciaal voor
dit doel gemaakt en zyn verder met
verschenen of verkrygbaar.
Een groot aantal dames en winkeliers was zo vriendeiyk zich belangeloos met de verkoop te belasten, zodat in alle plaatsen de fraaie kalender verkrijgbaar is, en iedereen in de
gelegenheid is om te voldoen aan de
wens van Hare Majesteit: „In ieder Ingekomen Stukken
Nederlands gezin!, een kalender van
CTOTUREEk COMMISSIE EN
Pro Juventute".
De kalender kost ƒ 2,75 en is o.a. CULTUREEI/ CENTRUM IN
verkrijgbaar toy d« plaatselijke tooek- ZANDVOORT AANSTAANDE?
handelaren en de fa. L. Balledux.
De ingekomen stukken op de raadszitting van Dinsdag j.l. bevatten een.
Opbrengst Collecte
bijzonder belangwekkend punt.
De heer Porrenga heeft een voorDe opbrengst van de Klaprooscollecte
stel gedaan tot het instellen van. eten.
van j.l. Zaterdag toedroeg ƒ 388,01.

De garage-boxen
aan de Vuurboetstraat
VOORZITTER opende de discussies
over "dit punt, dat nog zo veel tongen
in beweging zou brengen, met de mededeling, dat het niet in de bedoeling
ligt in de bedoelde boxen een verkapt
^bedrijf toe te laten. Vrachtauto's zullen' er niet mogen gestald worden.
Mevr. MOL-v. BELLEN wilde er des
winters desnoods wel strandstoelen in
laten opbergen, omdat dan de boxen
wellicht leeg zullen staan.
De heer KONING kon niet accoord
gaan met het voorstel, omdat hij zich
niet kon verenigen met de beperking,
waarover de Voorzitter had gesproken. De boxen mogen uitsluitend gebezigd worden voor het stallen van
auto's en vrachtauto's aijn auto's! zeide spreker.
De heer TATES betwijfelde 't of de
boxen wel in een behoefte voorzien.
Ea als de heer Boxhoorn er niet buiten kan, dan hadden de boxen in
ieder geval naar zijn bedrijf moeten
gericht zijn. Nu wordt de omw-onendieni overlast aangedaan.
De heer GOSEN trok een vergelijking- met de boxen achter „Trianon",
aan de Parallelweg. Deze worden niet
gebruikt voor het stallen van auto's
en zien er vrij haveloos uit. „Echt het
type boxen!" zei spr. Hij vond ook de
Vuurboetstraat te smal voor deze garages.
De heer BREURE zeide zijn licht bij
garagehouders te hebben opgestoken,
waarbij hy tot de overtuiging kwam,
dat de boxen niet in een behoefte voorzien. Hij zou liever zien, dat de stenen, die voor dit doel aangewend worden, gebruikt "werden voor woningbouw.
De heer VAN KTJIJK was verwonderd dat de heren Tates en Breure
tegen dit „particuliere initiatief" waren. Overigens zijn deze tooxen geprojecteerd in het wederopbouwplan. Dan
had men tóén moeten protesteren.
VOORZITTER bepleitte de bouw
van de boxen en wees er op dat m'en
nu niet meer tegen het plan als zodanig kan zyn, wei tegen een ongewenst
gebruik van de boxen. De verkeersmoeilijkheden in de ietwat smalle
Vuurboetstraat waren te ondervangen
dodr het verkeer van Zuid naar Noord
ter plaatse te verbieden
'De heer TATES zeide nog het particulier initiatief zeker voor te staan,
doch ïiij wilde liefst wel objectief blijven. Spr. zag niet in waarom dit onderdeel in het wederopbouwplan niet
gewijzigd zou kunnen worden.
VERGISSINKJE....
D$ heen PORRENGA vergeleek toen
m%w es voor de afwisseling toet foetdog van de heer Tates met een „suikeren spinnekop"
Als men er in
byt, biyft er niets van over. Overigens
past de heer Tates nu geen critiek op
liet wederopbouwplan, dat hij zelf

Vul In

Deze zaak: is in 'handen gegeven van
B. en W. om prae-advies.
"#
Verder zouden w« dan nog melding
willen maken van de dankzegging voor
de ƒ-1000,- die de Raad heeft toegezegd voor het nieuwe hospitaal-kerkschip „De Hoop".
Een besluit om de heer S. Slagveld
als oud-wethouder een pensioen toe te
kennen (Als het maar niet teveel is
zei de heer Koning lachiend.)
Een ^verzoek > van de tennisclub
.Zandvoort' om een renteloos voorschot van' ƒ 5000,- te verlenen voor de
aanleg van tennisbanen.

Bevolkingscijfer liep
in October iets-omhoog
in Zandvoort- In de loop van October steeg het aantal inwoners van Zandvoort enigszins
Op l Oct. bedroeg het 11.618.
In deze maand^ .vestigden .zich hier
138 personen, er werden 7 jongetjes en
4 meisjes geboren; 121 personen vertrokken, 5 inwoners overleden. In totaal steeg het bevolkingscijfer niet 23
Het bedroeg per l November 11.641."

Mensen en Zaken
Wou ja, het kind bad een uitelagje.
sfiet erg, — een doodgewoon lagerechool-uitslagje. Een beetje hinderlijk.
Ze «west er dus aan geholpen worden.
Of liever: ze moest er af geholpen
wonden. De dokter onderzocht 't wurm
en ze kreeg een vloeistofje. Een vloeitofje om te betten. Het watertje rook
nmiskenbaar naar alcohol ---- of zo
u wilt: naar eau de cologne. De bewerking was voor het kind een dageijks terugkerende narigheid. Want de
dampten' stegen omhoog en bezorgden
haar vreselijke last. Ja, 't mag wel gezegd. worden: 't kind vond de alcoholtherapie verschrikkelijk.
Als er na het ceremonieel van het
flesje en het watje en de met ernstig
gelaat „bettende" vader of -moeder een
vriend of kennis binnen kwam, dan
keek men altijd een beetje blij. Want
de gedachten gingen blijKbaar sterk
naar een verjaardagsfeest of zo. Ben
verjaardag ïieeft a'n aparte en speeifleke geuren:
Maar 't lieve kind stond er met tranende oogjes by te griepen. En ffat
was een beeld om de idee van ''een
'eestje schielijk naar de achtergrond
;e verwezen.
Maar ja, hoe gaat 't? Het uitslagje
moest weg en iedere avond kwam het
onverbiddelijke flesje op de proppen.
Het kind stond dan weer even later
met rode ogen naar adem te snakken.
Heus, 't was een toestand om naar van
te worden.
Vader en moeder gingen premies uitloven. Een met moed en doodsverachting doorstane behandeling, zonder
tranen en zonder tegenstribbelen, werd
gehonoreerd met een toffee. (I<os van
tiet snoepje na de levertraan, natuurlijk). Het hielp niet zo *ar veel. En
het 'slot van 't liedje was," dat ze tóch
de toffee kreeg, omdat ze maaravoor
80 of 85 wet gegriend had.- -En ze
moest toch "ook een beetje aangemoedigd worden. Ben' minderwaardigheidscomplex is gauwer gekweekt dan ultgeroeid, zeggen ze.
Opeens was er een avond dat ?->
geen kik gaf. Ze stond er lachend bij.
terwijl moeder met een prop watten
het uitslagje bette. Er werden'-fereten
over en weer geslaakt van opgetogen
blijdschap. „Je bent eten» grote meid!"
zei moeder. Ja hoor, het kind was er
doorheen. Helemaal doorheen.
En toen keek vader es naar het'flesje.
„Zeg", zei hij kribbig, „zouden jullie
een beetje zuiniger met m'n hoestdrankje willen omspringen?!','
MOMUS.
-t.ilUluL ~

INGEZONDEN
Ik las laatst in uw blad., dat de Gemeenteraad straatnamen ^>wil veranderen. Zou de Baad hst met beter
vinden Öe Haarlemmerstraat ook de
naam van Zandvoortselaan te geven?
Het is toch één laan?
Enige Haarlemmerstraat-bewoners.

KORFBALNIETTWS

Voor a.s Zondagmorgen is vastgesteld B U R G E R L I J K E S T A N D
Z.K.C. 1-Westervliet 4. Aanvang 10.30
13 t.m. 19 Noy. 1953.
uur op het terrein aan de SchalkwijGefboren: Petrus'Johannes, zoon van
kerweg in Haarlem.
J. P.-Leff«rts;en J. P. van'der Hulst;
Johnny, zoon van G. K. Gephaidt
SCHAAKNIEtJWS .~*•<~:•>• '-•
en S. A. Portier.
,^-'i ",T. H. van Aacken en
Bij de uitwedstryd van 'het 2e tienta Ondertrouwd:
tegen Halfweg H, welke Dinsdag j.]
C. -A.v Lafcebrink.
is gespeeld, heeft ,onze ploeg met 7-3 Getrouwd: P. C. Kerkman en A. Zegel;
in de tegenstanders zyn meerderen , J. H. P. Zegwaard, en M. J. Hofer.
moeten erkennen. Deze uitslag is be Overleden: J..'M. SchmidCoüd'59 jr.,
reikt na het by onderlinge arbitragi
overleden te Haarlem.
'
remise verklaren van enkele partijen
welke nog xedeiyke winstkansen vooi
, (Adv.) '
-'
Zandvoort boden, zodat de cyfer
enigszins geflatteerd, zyn. Het krachts Iets voor. brillendragers
verschil tussen beide ploegen was dan
ook vrij klein.
kunt U uw brilienglazen water'Voor de onderlinge competitie, wel Thans
afstotend laten maken, (hetgeen U bij
ke over enkele - weken geëindigd aal regenachtig weer een beter uitzicht
zijn, zijn nog de volgende partijen ge ganan'deert. Dit goede trtfddeiT is te
speeld:
Zandvoort uitsluitend ,verkrijgbaar bij
Roskam-F. de Jong
- O—l
BRILLENSPECIALIST 1OOMAN Kroon-Kop
O—l
Mr opticien
,..*».,
Weber-Termes Sr.
O—l
Haltestraat 58 - Telefoon'2W!

Terugblik in

ZANDVOORTS
HISTORIE
f
Wanneer men in de serie terugblik?
ken die ons blad van tijd tot tijd in
de historie van Zandvoort heeft ge=
worpen, een dergelijke blik wijdt aan
de rechtspraak, dan is dat niet zon»
der reden.
De rechtspraak immers is een be=
langrijk element niet alleen in de
landelijke maatschappij, maar zeker
ook in een/ dorpsgemeenschap, te=
meer waar deze rechtspleging in vroe=
ger tijden in het dorp Zandvoort zelf
plaats vond'. Vele uitspraken van de
rechters over geschillen, -die hier in
Zandvoort tussen de verschillende
in-woners rezen zijn bewaard geble=
ven. En niet zelden geven zij een
frappante indruk van toestanden,
mentaliteit en aard zoals die in de
n^ïssersgemeenschap tot uitdrukking
kwam. Als rechtbank fungeerde het
college van Schout
,
. en Schepenen, dus
het
vergelijken
et dorpsbestuur,
orpsestuur, te v
e r g e i j e n met
de tegenwoordige Gemeenteraad, die
dus tegenwoordig veel van zijn recht»
sprekende bevoegdheden heeft afge.
staan aan de rechterlijke macht, al
kan zij nog schikkingen treffen en
maatregelen nemen op velerlei ge*
b l?d
...
..
..
In- vroeger tijden wendde men zich
met een geschil echter direct tot
Schout en Schepenen. Voor Zand»
voort -waren er 5 Schepenen. Onder
hen vindt men regelmatig bekende
Zandvoortse namen als Koning, Hol»
lenberg, Koper, Slagveld, van Duyve»
bode, van 'Duyn etc. Schepen kon men -worden wanneer
men minstens 25 jaar was en min»
stens twee jaar in de gemeente had
gewoond. Typisch is dat er onder de
schepenen geen godsdienstleraren en
onderwijzers mochten zijn, een be»
perking die nog tegenwoordig in een
veranderde vorm geldend is.

De Schout bezat 'slechts een advi*
serende stem en ook hier kunnen wij
een parallel trekken met de positie
van een Burgemeester in de huidige
Gemeenteraad, die daar immers ook
geen stemrecht heeft. Wanneer men
de geschillen en de uitspraken van
Zandvoort eens bekijkt, dan blijkt
dat er voor een betrekkelijk kleine
gemeente als onze kustplaats, heel
wat geprocedeerd werd.

De rechtspraak
vroeger

De aanleidingen verschillen niet zo
verschrikkelijk veel van die van te*
genwoordig. Hot aantal betalingskweties en scheldpartijen is echter aan=
zienlijk. Zoals b.v -tussen Jan Koning
en H. van Duivenbooden,
u i v e n o o e n , welke
wee laat»
aat»
ste e n
anspraak m
meende
te hebben
? aanspraa
e e n e te
een
van D2 gulden, een groot bedrag in
deze tijd. Ofschoon Koning geen kwi»
tantie heeft, besluiten Schout en
Schepenen geen ' vonnis te wijzen,
Misschien een bewijs dat men 'n per»
soonlijke verklaring enigszins toetste
aan . de reputatie die iemand in het
dorp bezat.
Eigenaardig is ook het geval tussen
twee naamgenoten, n.l. A". J. Keur
contra de huisvrouw (echtgenote) van
C. J. 'Keur, om te bewijzen dat. haar
dochter geen dief was. Eerstgenoem»
de zou dat n.l. hebben gezegd. Ty»
pisch is dat de aanklaagster eist dat
de beklaagde 2 'ducaten voor de ar»

men zal geven als schadevergoeding,
maar dat het ook wel minder kan.
Dit laat ze aan de rechtbank over.
Deze scheen het geval iets-'luchtiger
op te vatten en veroordeelde'de ver*
dachte alleen maar tot de kosten in
het geding. Maar kennelijk was het
dus gebruikelijk dat boeten en scha»
devergoedingen niet in de eerste
plaats bij de betrokkenen, doch in de
armenkas belandden.
• Bepaald realistisch is "ook het vers
slag over de kwestie tussen Cornelis
Drayer, waar de Schout verzocht
wordt te komen omdat hij in een
vechtpartij gewikkeld is met Maarte
Krijne Groen. Een en ander blijkt b&
gonnen te zijn om het feit dat Groen
heeft gemerkt dat Drayer aan „het
onderkruype is bij zijn klante, op
Bloemendaal". (Waarschijnlijk gold
het hier dus twee visverkopers).
QC g r iffi er '> noteert de setuisen»
verhorën als volgt: „Maarte Krijne
heeft hem dadsn^ in zijn huys met
een slag begroet en voorts is de heele
inboedel V£ f n porselijn en glaase naar
beneden gekomen, waar maar één glas
en één S chooteltje is heel gebleeve".
Het was
was dus noga, hoO(, ,8efcpen.
Het
*s p
Hoe menselijk en vaak -weinig for»
méfel — zoals in onze moderne rechts»
spraak veelal — het ook soms toe»
ging ging bij <Je processen, ook van
de kant van Schout en Schepenen, er
was in ieder geval een directe moge»
lijkheid om voor een college van
dorpsgenoten zelf tot een vergelijk te
komen. En niet zelden wist dit col»
lege dan ook te bewerkstelligen dat
de snel opvliegende kustbewoners in»
derdaad tot een vergelijk kwamen.
Misschien dat men zich voor een der*
gelijke rechtbank toch
„onder elkaar" voelde.

FAMILIEBERICHTEN

ZONDAGSDIENST

Alleen voor spoedgevallen van Zat
feufag^ uur tot Maandagmorgen Inplaats van kaarten:
8 uur,
AREND GROEN
en
DOKTOREN:
GREETJE ROSIELLE
Dr J. van der Meer, Julianaweg la
hierbij kennis van1 hun voorgehoek Kostverlorenstraat, tel, 2499.geven
nomen huwelijk op Dinsdag 24 NoWIJKZUSTER:
vember 1953 om 11.30 tien Stadhuize
Zr S. M. de Wilde, Haarlemmer* te Zandvoort.
Receptie van 3-4.30 u. Stationsstr. 15-1
straat 7, telefoon 2720.
Dr C. A. Gerkestraat 53
Stationsstraat 15
PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 22 November
10 uur: Ds C. de Ru.
7 uur: Ds B. H. Oldeman.

Hartelijk dank aan familie, vrienden,
•buren en kennissen voor de grote belangstelling en de vele cadeaux en
bloemen, die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van mijn 40-jarig
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 jubileum.
Zondag 22 November
L. Schuiten en echtgenote.
10.30 uur: Ds J. Heidinga van Haarlem.

NED. PBOT. BOND en
VEB. v. VBIJZ. HERV.

Een ideaal Sint-Nicolaasgeschenk

VROUWENMIDDAG

op Donderdag 26 Nov. 2.30 u.
n gebouw Brugstraat 15.

zo';

Mej. E. Bakels
zal spreken over
,Oud-Zandvoort'

van 't Helm

voor uw ZOON
uw DOCHTEB
uw KLEINKIND
(Geldig voor 4 avonden: piano-recital,Kamerkoor, Ballet, voordracht)
Ie avond: 26 November a.s. Opgaven (vóór 24 Nov. a.s.): Dr. Gerkestraat 93zw.
(met lantaarnplaatjes)
GEVRAAGD
ledere belangstellende wouw ibij JONGEN
de groentewagen..
s welkom.
C. Drager, v. Ostadestraat 9.
GEVESTIGD:
Ik zoek voor mijn alleenstaande vriendin, leeftijd 55
jaar, gezellig karakter,
LEVENSPARTNER.
Welke man schrijft eens?
naar zo'n paar
Part. zieken- en Br. no. 9003 bur. Zandv. Crt.
echte
„NOORSE
TREKKERS":
Zo geTe koop: DAMESFIETS
kraamverpleegster (Balleigh),
ƒ 50,- en DAweldig sportief met die nikkelen haken
Burg. Engelbertsstraat 13zw. MESKUNSTSCHAATSEN
en die dikke rubber profielzool. Vervul
met schoenen, f 50,—.
Telef. 3262.
Brederodestraat 61.
z'n hartewens; om de prijs behoeft LU

f3,50

MATHILDE REENS

't niet te laten. Ze kosten slechts
DAMES! Zoekt Uw voor*
deel: CHEM1CO*WA VE
Parochie H.H. Agatua, Grote Krocht
(stroomloze perrn.) nu voor
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
1
f 3,— uitsl. m. inl. advert.
thans bij iedereen thuis!
Hoogmis.
geld. t. 30 Nov. Naar A'dam,
's Avonds 7 uur Lof.
MAISON MODERN, Zee=
heden kunt ü bij ons T.V. apIn de week 's morgens 7 en 7.45 u. Vanaf
paraten kopen vanaf ƒ 50,—. Het resdijk 121. Tel. 47671 - K 20.
's Avonds 7.30 uur Lof.
tant kunt U dan sparen, terwijl U TE KOOP AANGEBODEN:
;
naar
de
uitzendingen
kijkt
in
Uw
Gereformeerde Kerk,
Columbia Pick-Up; His Mas- PEDICURE
huiskamer.
>
'Julianaweg hoek Emmaweg
ters Voice Pick-up-platenEen blijvend geschenk: Een mooi wisselaar;
MANICURE
His Masbers Voics
Zondag 22 November
Philips Radiotoestel ____ vanaf ƒ 10,—
10 UUT: Ds A. K. Krabbe van Hille- Het restant kunt U „ sparen terwijl U luidspreker; Philips Concert
Schoonheidsspecialiste
luidspreker. In prima staat
gom.
luistert.
"/"
verkerend. Te bevr. Zater- M. VAN B O R K U M
5 uur: Ds A. de Ruiter. Zond. 31. Uw oude radio heeft inrüilwaarde!
Philips platenspeler ____ vanaf ƒ 74,— dagmiddag Oosterparkstr. 10. Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812
of ƒ l,— p.w.
*.
• -~
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Jarenlange ervaring!
z.g.a.n.
Biosol: Het zonnetje in huis ƒ198,— Te koop
Dinsdag 24 November
KINDERWAGEN.
of
ƒ
2,50
p.w.
Woninginrichting
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
In oxblood
Spr.: Joh. H. van Oostveen, evan- Stofzuigers op slee, diverse merken, Paradijsweg 20.
juehtenJeder
L. Balledux & Zonen
vanaf ƒ 2,— p.-w. ^
gelist te Voorburg.
29-31 . . 12.50
Weggelopen: zwart gladh. Haltestraat 27 - Tel. 2596
Maten: 32-35 . . 13.50
leveren Wasmachines, Droogma» HONDJE, bruine pootjes, 9 Grote sortering
Zondag 22 Nov. 9.30 uur: Radiotoe- Wij
36-40 . . 14.50
naam Blacky. Teg.
spraak - (op 298 meter) door Dr H. chines e.a. huishoudelijke apparaten. weken,
In naturel sportleder. Maten:
B&LATUM en
Musaph van het Humanistisch Ver- Wij repareren alle ' merken radiotoe- bel. ter. te bez. • Knuveller,
30-31 12.95 l 32-35 13.95 | 36-40 14.95
Weimarweg 1.
bond. Onderwerp: „Opstand en aan- stellen en electrische apparaten.
COCOSLOPERS
passing".
Komt U eens kijken, en luisteren?
MEISJE gevr. voor de huish.
Wij regelen op prettige wijze de be= van 7.30 tot 5 u. Mevr. Beek,
Singer electrische
Moderne- .inrichting voor
taling met U.
Tolweg 2. Aanm. Maandagnaaimachine te huur
avond
van
7
tot
9
uur.
Erkend Philips Service Dealer.
f 5,- p. wk.
v.
d.
SCHELDE,
Haltestr. 7
WERKSTER
gevraagd
voor
RADIO
TELEVISIE ELECTRA 2 ochtenden psr week, liefst
Grote Houtstraat 29 - Haarlem
Brederodestr. 72. Tel. 3023.
Maandag.. Duindoornlaan 27,
«MSTEROAM
- ZAANDAM -ALKMAAR - HAARLEM -t-EIDEN . DEN HAAG - HILVERSUM
Mevr. A. Mol-van Bellen
Bentveld. Telef. 26912.'
BUSSUM . AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM . NIJMEGEN - 8REDA - GRONINGEN
ÏOOjgr.
Diploma A.N'.O.V.
Kostverlorenstraat 7. = Telefoon 2534 Gevraagd:
'OM
Rookworst
34 et.
36 et.
Funk zelfstandig Boterhamworst
Paardenrookvlee^vj ,; • 52 et.
Kip's leverwocgfetf. .^gu 37 et.
Gevestigd:
WINKELIERS,
HUMANITAS
Sax. smeer worst. ,tf~.. 36'et.
Gekookt
ontbijtspek..
46
et.
afdeling Zandvoort
van 9 tot 7.30 uur, in klein Bloedworst :!..'.\.. 24[Ct.
° ; Maakt reclame
gezin (geen kinderen), liefst
35 et
Resultaten stemmen^ tot tevredenheid. kunnende koken. Goed loon. Tongenworst ' .'.
"'" door middel van
Schouderham
58 et.
Zuid Boulevard 53.
Fijne belegen kaas .. 32 et.
de
De afdeling Zandvoort van ,HumaniLeverkaas, Berliner, Bacon,
Anny Bodamèr
tas'. vereniging voor maatschappelijk Wat voor feest of partij?
ZANDVOORTSE
gekookte Ham, Cervelaat<=
werk op humanistische . grondslag, Alles verhuren wij!!
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
worst,
enz.
COURANT
rei-heeft haar overzicht, opgesteld, waarin Glaswerk, porcelein, bestekMANICURE
- PEDICURE en
tafels, stoelen, enz.
HOOGTEZON
het bestuur tot uitdrukking brengt dat ken,
de bereikte resultaten, gezien het kor- P. Waterdrinker, telef. 2164 Haltestraat 37 - Tel. 2891
Maak tijdig uw
TELEFOON 2313
HOGE WEG 42
te bestaan van de'af deling, tot tevreSt Nicolaasadvextentie
Huis te koop gevraagd
p~..,->
~~v
*-l
-. -.<• «O<~~
~~T,' *
denheid stemmen, jiyy " "* '"• ' **-;-,
Geschikt' 'voor" pensibn/ka- Te koop:
'gereed l
t Op verzoek van liet Centraal Bureau oierverhuurbedrijf. ,
KACHEL „Salamander".
van .Humanitas' tej Amsterdam vond Aanb.: K. C. v. d. Broek^
op 4 April 1952 de''oprichting plaats makelaar, van Speijkstraat 2. Van Lennepweg 67rd. ï' 'J
van de Afdeling Zandvoort van ,HuDenkt U er om,
manitas'.
- ; '~",
Theater Monopole
1
r
Begrijpelijkerwijze kon in het begin
Woensdag
25 Nov. a.s. in Monopole
weinig activiteit '"aan de dag gelegd
Nog enkele kaarten verkrijgbaar £ ƒ '1,25, bel. inbegr.
worden, mede in verband met het f ei
dat dé oprichting wat laat in het seiSCHOONHEID - GRATIE
'9'
zoen plaats vond. Zoals mag worden Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Zeestraat 26 Zandvoort Tel. 2196 verondersteld bekend te zijn bloeit het Aanmelding Zaterdag 21 Nov. van 10-12 en 14-16 uur.
verenigingsleven in Zandvoort uitsluitend in de wintermaanden en derhalve Gem. Gas- en Waterleidingbedrijf '
werd het eerste optreden naar buiten
van de nieuwe afdeling de lezing van Sollicitanten worden opgeroepen naar de betrekking van:
de heer M. Deutekom op 31 Oct. 1952
ƒ 0,75 per liter
Behalve de regelmatig wederkerende
met,.vlees en spek
bestuursvergaderingen waarin devoorop Zaterdag 28 November 1953,
komende
werkzaamheden werden beDagelijks: RIJSTTAFEL
sproken, werd in Februari 1953 in een Salaris ƒ 1320,- tot ƒ 1920,— (exclusief toelagen).
van 's morgens 10 uur tot 's avonds 9 uur"
Gelieve tijdig te reserveren
Aanstelling
op
'arbeidscontract
boven
minimum
mogelijk.
spoedvergadering beslist dat Humavan
zelfgemaakte
artikelen die als SINT-NICOnitas, Afdeling Zandvoort, een aan- M.U.L.O. opleiding vereist. Indiensttreding l Januari 1954.
LAASGESCHENK zeer goed dienst kunnen doen.
vraag voor IV., ton kleding zou indie- Sollicitaties in te zenden vóór l December a.s. aan de Dinen bij het Rode Kruis te Den Haag. recteur der Gemeente-Bedrijven, Thorbeckestr. 27 (WaDeze instelling had n.l. een geweldig tertoren).
Alles weer ten bate van de
~ "•*
~;
i
overschot aan ingezamelde goedenen Géén bezoek dan na oproeping.
arbeidstherapie
Monopol»
voor de slachtoffers van de overstromingsramp
en
stelde
deze
goederen
ter
Vrijdag 30 Nov. 8 uur: film „Deserteur
beschikking van Nederlandse charitavan het Legioen".
•Zaterdag 21 Nov. 8 uur: Uitvoering tieve verenigingen teneinde de goededoor de Zandv. Muziekkapel en ca- ren te doen uitdelen onder die gezinnen, waar de middelen ontbreken om
foaretprogramma.
Zondagmiddag 22 Nov. 2.30 uur: film zich het meest noodzakelijke aan te
schaffen.
„A en C gaan naar Mars".
Zondag 22 Nov. 8 uur: film „Deserteur Het Bestuur prjjst'Zich gelukkig1 hiervan liet Legioen".
dopr de kans te,nebben gekregen het
Maandag 23 Nov. 8 uur: film „A en C principe
van de Vereniging HumaniCorduroy en Manchester
is onze collectie Schoenen, Pantoffels
gaan naar Mars".
tas in praktijk: te" brengen, en heeft
en
bont
gevoerde
Laarzen
Dinsdag 24 Nov. 8 uur: idem.
met
ingeweven vaste pool
deze gelegenheid een dankbaar
Woensdag 25 Nov. 8 .uur: „Het ballet van
gebruik gemaakt.
dus
geen
slijtage meer aan de knieën.
der lage landen" onder auspiciën van
Op deze wijze is"iiet Bestuur in de
het N.V.V. afd. Zandvoort.
KINDERPANTAtONS
met bovenstuk
Donderdag 26 Nov. 8.15 uur: „Spel met gelegenheid geweest 77 gezinnen te - - ONZE REPARATIE-AFDELING
Telefoon 2106
diverse kleuren
vanaf ƒ 10,95
het noodloot" door de toneelvereni- helpen aan de meest noodzakelijke
MUNT UIT
goederen. Hierbij waren 50 mannen, DOOR KWALITEIT
PLUSFOUBS en PANTALONS
vanaf ƒ 15,50
ging „Wim Hildering".
EN
VAKMANSCHAP!
58 vrouwen en 117 kinderen betrokken.
Wij maken "U er op attent dat alle Hazewind FixHet Bestuur van de Afdeling wil er
Andere attracties en
pool kleding voorzien is van een loodje.
nog wel speciaal de aandacht op ves- Zandv. Toneelvereniging „WIM HILDERING"
nuttigheden
tigen dat op het Congres te EindhoMaandag 23 Nov. 8 uur: Lezing door vsn op 30 en 31 Mei 1953 er de nadruk
j Alleenverkoop voor Zandvoort!
[
OPENINGSVOORSTELLING
dr A J. v. Leusen over Gezinsmoei- op werd gelegd dat, wil „Humanitas"
Donderdag 26 Nov. 8.15 precies in Monopole.
liikheden in Hotel Keur, Zeestr., verder kans van slagen hebben, vooronder auspiciën Comm. Huishoude- al het ledental moet worden vergroot. Opvoering van SPEL MET HET NOODLOT
Irjke en Gezinsvoorlichting.
Sr zal derhalve een grote leden-win Thriller in 3 bedr. door Emlyn Williams. Ned. vertaling
Dinsdag 24 Nov. 8 uur: Kookdemon- actie op touw worden gezet, welke in Gerand
Haltestraat 35 - Telefoon 2131
Kekers.
Entree ƒ 1,25 plus bel.
stratie in gebouw Tolweg 10, onder Ocrober j.l. is gestart en waarbij teauspiciën Comm. Huishoudelijke en vens de medewerking van alle leden Kaarten en plaatsbespreking: Haltestraat 6.
Gezinsvoorlichting.
wordt ingeroepen.
Donderdag 26 Nov. 8 uur: Piano-reciMet frisse moed is het Bestuur weer Lezing over Oud-Zandvoort landse danskunst kennis te maken, Gevonden voorwerpen
tal door Jan de Man in „Zomerlust",
met de diverse werkzaamheden begondoet zich al te weinig voor. Enerzijds
onder auspiciën van 't Helm.
Donderdag 26 Nov. 2.30 uur: Vrouwen- nlen-. De leden-win actie zal ook in Op 26 November des middags houdt is dit verklaarbaar omdat Nederland Opgave van 5 t.e.m. 18 November 1953.
Zandvoort
veel
werk
van
Bestuur
en
Mej.
E
Bakels
een
lezing
met
lichtmiddag Ned. Prot. Bond en Ver. v.
vergelijkenderwijs gesproken op het Aanwezig ten burele:
Vrrjz. Herv. in gebouw Brugstraat 15. leden vragen en het restant van de beelden voor de Ned. Prot. Bond over gebied van de danskunst geen magis- R.K. Kerkboek; gekleurde wereldMej E. 'Bakels spreekt over „Oud- li/„ ton kleding inoet worden uitge- Oud-Zandvoort.
trale prestaties of weerklank heeft op- kaart; adreskaart met postzegel; bruiZandvoort" (met lantaarnplaatjes). zocht en verdeeld.
geleverd. Sedert de laatste jaren kan
Zaterdag 28 Nov. van 10 uur v.m. tot
men evenwel van een verheugende op- ne kinderportenionnaie; zwart-witte
Op
verzoek
van
het
Centraal
Bureau
9 uur njn.: Tentoonstelling in de
Amsterdam werd op 29 September Het Ballet der Lage Landen leving spreken. Verschillende balletten want; iblauw-Nappa dameshandschoen
Clara-Stichting van zelfgemaakte te
hebben hun bestaansrecht bewezen. l paar grijze heren wanten; blauwe
1953 te Haarlem een gecombineerde treedt op in Zandvoort
Het Öallet der Lage Landen is één van alpinopet; blauwe alpinopet; doublé
artikelen.
idJagelijKs-bestuur vergadering gehouden van de afdelingen Aalsmeer, Haar- Het N.V.V. organiseert op Woensdag hen. Dat dit gezelschap de dansschoe- armband; koperen armband; btqche
lem en iZandvjoort. waarin een foe- 25 November een balletavond die nten op Zandvoortse planken zet, mag
Stadsschouwburg
langrijke beslissing werd genomen. wordt gegeven, door het „Ballet der zeker met erkentelijkheid] worden be- (doublé bloemenmandje); rozenkrans
Haarlem
Aalsmeer, Haarlem en Zandvoort zul- lage landen" onder de artistieke lei- groet.
Wy hopen dat dit optreden de be- in etui; huissleutel (los); strandschep;
Zaterdag 21 Nov. 8 uur: Rotterdam? lien, in het vervolg samenwerken, zon- ding van Mascha ter Weeme. Eerste langstelling
voor de danskunst in het padvind ersriem; herenrijwiel; ceinsolisten
van
dit
ensemble
zijn
Angela
der
inmenging
inen
aantasting
van
Toneel met „De kamer waarin wij
—
algemeen zal weten te stimuleren. tuur (zwart-lak).
Bayley
en
Pieter
van
der
Sloot.
Het
de
plaatselijke
rechten,
door
ibemidleven".
programma bestaat o.m. uit Oude-Want eigenlijk is het jammer dat de Aanwezig bij de vinder:
deling
van
een
commissie
van
6
-perZondag 22 Nov. 8 uur: Rotterdams sonen — uit elke afdeling 2 — om in Franse dansen de Rattenvanger van' balletkunst zich tussen de geregelde
Toneel met .^Muizen en mensen". gezamenlijk overleg moeilijkheden en Hameln, Prikkebeen en Ursula, De kunstuitingen op ander gebied nog Postduif met ring. Parallelweg 28;
Woensdag 25 Nov. 8 uur: Haagsche voor een kleine afdeling onoplosbare Spaanse Brabander, een Pas de deux slechts met zo'n min of meer uit- bruine portemonnaie met inh., TramComedie met „'Het uur der ver* problemen tot een goed einde te bren- uit Don Quichotte en Garden Party. zonderlijke positie moet tevreden stel- straat 7; bruine portemonnaie m. inh.
De gelegenheid om met de Neder- len.
gen.
Schoolstraat 11.
rukkhifi".

Voet verzorging

Fijne Vleeswaren

f.

Dagmeisje

Salon voor
MRB
Schoonheids verzorging"

L T- Knotter

l a u j.

* „LA MER" *

HET BALLET DER LAGE LANDEN

i

Gevraagd: nette cassière

Erwtensoep

TYPISTE

TENTOONSTELLING,,
in de Clara-Stichting

WEEK-AGENDA

Altijd apart l
Altijd aantrekkelijk •

l

Hazewind Fixpool

BROSSOÏS, Grote Krocht

„Sporthuis Zandvoort"

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
THEATER

„ZANDVOORTMEETTWEN"
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
speelt a.s. Zondag de uitwedstrijd tegen Alphen en kan verzekerd zijn van
felle tegenstand. Er zal dus hard aangepakt dienen te worden om een goed
resultaat te toereiken.
Het wordt hoog tijd dat Zandvoortmeeuwen 2 eens wat punten gaat verzamelen. Tot nog toe is dit niet gelukt. Wellicht slaagt het a.s. Zondag
er in de thuiswedstrijd tegen Schoten 2 te winnen.
Het Ie Ziaterdagmiddagelftal begint
a.s. Zaterdag aan de tweede helft der
competitie. Er wordt thuis gespeeld,
tegen N.D.S.M. uit Amsterdam. Tegen
deze ploeg werd uit met 6-4 verloren.
Misschien, wordt er nu revanche genomen.
Programma voor Zaterdag 21 Nov.:
3 u.
Zandvoortm. 1-N.D.S.M.
2.30 U.
S.I.Z.O. 4-Zandvoortm. 2
3 u.
E.D.O. a-Zandv.m. adsp. a
Zandv.m. adsp. b-Hillegom a 3.30 u.
2.30 u.
Zandv.m. adsp. d-HJF.C. h
Programma voor Zondag 22 Nov.:
Alphen-Z andvoortmeeuwen l 2.30 U.
2.30 u.
Zandvoortm. 2-Sehoten 2
9.45 U.
Zandvoortm. 5-HUlegom 5
O. Gezellen 4-Zandvoortm. 6 12 u.
2.30 u.
T.Y.B.B. 8-Zandvoortm. 7
9.45 u.
R.C.H. d-Zandv.m. jun. b
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslagen Zondag 15 Nov.:
T.Z.B.-Hoofdd.Boys
1-1
D.S.B. 4-T.Z.B. 3
6-2
T.ZJ3. jun.-Vogelenzang a
6-2
Programma Zondag- 22 Nov.:
Nieuw-Vennep-T.Z.B.
2.30 u.
'H.B.C. 5-T.Z.B. 2
12 U.
POLITIEVOETBAL
Dinsdagmiddag trok het Zandvoortse
polltie-elftal naar 'Heemstede, doch
keerde met een 3-1 nederlaag huiswaarts. De rust ging reeds in met een
2-0 achterstand. Brantsen verkleinde
kort na de hervatting de achterstand,
doch veel effect leverde het niet op,
daar Heemstede door een derde doelpunt de zege veilig stelde en hierdoor
meteen beslag legde op het kampioenschap.
De aanvoerder van Zandvoort overhandigde aan de aanvoerder van de
•winnende party een ruiker bloemen.
GYMNASID3KVER. „O.S.S."
Iiu de afgelopen week kwam 'het toestuur ter bespreking van verschillende aangelegenheden bijeen.
Met genoegen werd geconstateerd, dat
alle lesuren goed bezocht worden, en
dat de leden onze leider, de heer Linterman, grote medewerking verlenen
bij zijn enthousiaste voorbereidingen
voor ons gouden jubileum.
De stijging van het ledenaantal legt
de ~lescommissarissen wel een grote
verantwoordelijkheid op, maar over 't
algemeien, wordt deze taak naar ibehoren verricht.
Zowel de volleybal- als handbaloommissie, werden opdracht gegeven,
meer de jeugd bij hun werk in te
schakelen.
De door de feestcommissie voorgestelde plannen werden goedgekeurd,
waardoor behalve feest^voor de jeugd
en de ouderen, twee uitvoeringen voor
le_den en adspirantleden. één kleuteruitvoering, een volleybal-tournooi en
last not least, onze grote op'enluchtdemonstratie met medewerking van
buitenlanders zullen plaatsvinden.
Geconstateerd werd, dat de actie
voor het sluiten van een abonnement
op het Turnblad ad ƒ 1,20 per jaar
gunstig verloopt.

JAN DE MAN

VRIJDAG 20 en ZONDAG 22 NOVEMBER, 8 uur
Universal International Films presenteert U een
grote avonturenfilm xiit de 'bergen van Noord-Afrika in grandioos technieolor.
Alan Ladd, Arlcne Dahl, Richard Conte Akim Tamiroff in:

Piano-recital
(werken van o.m. Mozart, Beethoven, Schumann,
Debussy). Pl.bespr. Woensd. 25 Nov. 7-8 n.m. a.d.
zaal. Beperkt aant. kaarten a ƒ 1,50 (b.i.) zijn tydens plaatsbespr. en 's avonds a.d. zaal verkrijgb.

Deserteur
van het Legioen
Van alle roekeloze Vreemdelingenlegioenverhalen is
dit het grote avontuur.
Toegang 14 jaar.
MAANDAG 23 en DINSDAG 24 NOVEMBER, 8 uur
ZONDAGMIDDAG 22 NOVEMBER, 2.30 uur
Budd Abbott en Lou Costello in

A en C
gaan naar Mars
Doch EU komen terecht op „Venus", waar de moolste meisjes zijn en de hevigste lachorkanen. Zij
gaan per raket
maar het lijkt een lachkanon.
Toegang alle leeftijden.

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet Inééns
kunt betalen;
,
FINANCIERING- van Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
aaa het Kennemer Financlertngs-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U In moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Dw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondawten.

ZATERDAG 21 NOVEMBER
gereserveerd voor de Zandvoortse Muziekkapel. Boviendien treden voor U op de gevierde radio-artisten Nol v. Dijk en Willy Rex
WOENSDAG 25 NOVEMBER
gereserveerd voor de afd. Zandvoort van het
N.V.V.
DONDERDAG 26 NOVEMBER
gereserveerd voor de Zandvoortse Toneelvereniging „Wim Hildering".

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. O F F E N B E R G
Telefoon 20085, "Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat' 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

ZIET ONZE GROTE COLLECTIE

STRAALKACHELS

vanaf ƒ 14,95

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 ~ Tel. 2974

Zoekt u een blijvend St.-Nicolaasgeschenk ?

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887
2135
2424
2975
2465

l

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gent. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserjj „Hollandia",
ftfnstrjjkerj), J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertcnbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Frite Paap, Prins Mauritsstr. 3.

MONTBVANIE
Een hoera'tje voor Montevanie.
Misschien begrijpt u me niet goed
maar ik bedoel die violentemmer. En
hij heeft ao'n succes! Wat erg.
Mijn buren links hebbien een pickup met Montevanie, de buren rechts
doen. niet onder.
Zwager zus en oom. zo en collega
dinges eveneens.
Als ik mijn ogen open doe komt
Montevanie me al tegemoet zweven,
«tin duizend violen achter zich aan
slepend.
' Als laatste plaatje voor het Wilhelmus van middernacht, als extra'tje
•wanneer er tussen- twee gramofoonplatenprogramma's in een minuutje
over is, als arbeidsvitamine en als gezellig plaatje voor oma van tachtig in
Wymbritseradeel, Montevanie stort
zijn violen over ons uit.
•Niet dat ik nou zelf de werken van
Marius Flothuis sta te neuriën tijdens
het afwassen, ik heb al moeite genoeg
die te volgen, laat staan ze te neuriën, maar het kan te gek worden. Met
Montevanie bedoel ik.
Dit is tyrannie, en van het pesterige
soort. Het heeft totaal geen zin ertegen te protesteren, want ,.nnen" vindt
het mooi. Men vindt Max van Praag
mooi.
„Een fijne zanger", hoorde ik laatst
in de trein, „je kennum tenminste
verstaan!"
Men vindt het Nonnenkoor mooi. Ik
denk dat ik niemand 'ben, ja dat zal
het zijn.
Er is de troost dat Montevanie ook
zeker eens uit alle kelen zal hangen.
Tegen die tijd zal hij zeker multimillionnair zijn
Ik neem het hem niet kwalijk hoor,
dat niet. Het is alleien een beetje sneu
voor al diegenen die j amen, en jaren
hebben gestudeerd >oin op muzikaal
gebied iets te bereiken.
Tot hen zou ik willen zeggen:
violisten aller landen verenigt u in één
groot orkest.
Montev&nie duizend violen?, goed,
wij zetten een orkest van een millioen
violen in; elkaar.
Misschien kan ik dan dat baantje
krijgen om die oowindbare zingende
zaag te bedienen.
'Ja, want die hoort er brj.
NEEL.

Commissie Huishoudelijke en
MOOIE DAMES- en HERENPOLSHORLOGES
Gezinsvoorlichting
in: waterdicht (incabloc), chroom, 20 micron wals goud.
KOEKOEKKLOKKEN, WEKKERS enz.
23 November spreekt
HORLOGEBANDEN in leder, staal, chroom en doublé.
de heer A. J. v. Leusen
Het juiste adres is: Jac. TROOST, HORLOGER
arts te Velsen, over
Brederodestraat 11 — Telefoon 2774
Atelier voor reparaties aan alle voorkomende uurwerken.

Gezinsmoeilijkheden

in Huize Keur, Zeestr. Toeg.prijs 25 et.

Kookdemonstratie

door Mej. Fréni voor de a.s. feestdagen op
.

op Dinsdag 24 November
en Dinsdag 15 December

presenteert
2 prachtige

Alleen Zaterdag:
Als reclame

Allerhande
van 70 et voor

A L B E R T HEIJN
ALBUMS

60 et per 250 gr.
Vergeet u vooral niet onze
prima

Speculaasbrokken
48 cent per 250 gram.

Fa.A.v,d.Mije&Zonen

Schoolplein 4 - Telef. 2467

PUZZLERIT
A.s. Zondag organiseert d>e Motorclub
„Zandvoort" een puzzlerit over uitsluitend goede wegen over een afstand
van ongeveer 70 km.
VIERTALLENWEDSTRIJDEN
De eerste viertallenwedstrijden van
de Zandvoortse Bridgeclub hadden de
volgende resultaten:
Zandvoort I-Spel en Vriendschap 2
60-52 (2-0); Zandvoort 2-Driehuis 4
63-52 (2-0); Zandv. 3-Driehuis 3 54-30
(2-0); Zandv. 5-Driehuis l 24-77 (0-2)
en Zandvoort 6-(Bloemendaal 3 48-50
(1-1) .Derhalve 7 van de 10 te behalen
punten!
A.S. Maandag is de ontmoeting Zandvoort 4-Haarlem West l vastgesteld.
DAMES K.J.C. „NOORD"
Met veel animo werd de 3e ronde
voor de Maandcompetitie gespeeld. De
4 volgende dames kwamen deze week
bovenaan de ranglijst te staan.
1. Mevr. A. Kraaijenoord. 2. mevr. W.
Plipse; 3. mevr. G. Kerkman; 4. mevr.
T. Molenaar.

Pynstrykerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENIWK

'T HELM
ZAAL ZOMERLUST 8 uur:

„MONOPOLE"

Stationsplein f Dir. Gebr. Koper t Telefoon 2550

Sport

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging

BOFFIE EN BUIKIE
IN DE KNOOP

ALBERT HEIJN'S
PANORAMA

Een origineel-en fantastisch leuk
verhaal, paedagogisch volkomen
verantwoord, te illustreren met <?6
meesterlijk getekende strips.
De prijs van dit album
bedraagt slechts il.-

Een kloek boek, dat boeiende vergezichten opent op vele gebieden
van techniek, verkeer en industrie.
Een waardevol bezit voor
vader en zoon. Te illustreren met 15O gekleurde plaatjes.
Verkrijgbaar a f 1.25

RESTANTEN
TAPIJTEN
Zaterdag verkoop
prachtige tapijten (met
kl. afwijkingen) b.v. Wils
tons 190x290 van ƒ 110,=
voor ƒ 79,50, 225 x 325
van ƒ 158,= voor ƒ 89,=.
M. Smyrna's 190 x 290
van /->-165,= voor ƒ 98,=,
230x330 van ƒ 198,= voor
ƒ 135,=. Ook enige extra
grote maten.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, by Grote
Markt, Haarlem.

's avonds 8 uur in het gebouw van het
Gasbedrijf, Tolweg 10. Toeg.prijs 25 et.

Nuttige

Sint-Nicolaasgeschenken
Halfwollen dames* en herensonders
kleding. Kindergoed. Kleedjes, lakens
slopen, tafellakens, wol, kousen, sok«
ken. Vitrage. Dekens. Lopers en ba*
latum. BEDRIJFSKLEDING.
Ook hebben we mooie Manchester
JONGENS PLUSFOURS.
Komt u eens kijken; wij hebben te:
veel om op te noemen.

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Magazjjn

Het Wonder
van Zandvoort
De Goedkoopste Zaal
Wij hebhen voor de kinderen een

enorme collectie
speelgoederen
voor Moeder een mooie collectie
Luxe- en Huishoudelijke art.
en voor Vader een pracht verlichte Rooktafel of ander geschenk.
Wij hebben te veel om op te
noemen.
Ziet onze Etalage's ! !
SWALUESTR.,.9 - TEL. 2418
Huismoeders, waakt over Uw gezin!
Geen dure laxeermiddelen meer, stap
over op ons

Soaan BOFFIE-strins en PAHORAMA-plaatjos!

Allison-brood
Deze strips worden verpakt bij:
Albert Heijn's Echte Zaanse Beschuit, Prima Ontbijtkoek, Gemberkoek, Groninger koek, Limburger
koek en Smalsko.

De Panorama-plaatjes zijn verpakt
bij: Boffie Koffie, Zaanse Koeken,
Zoute Bolletjes, Vermicelli en
Macaroni, Chocolade, ChocoladeRepen en Tabletten.

BONS voor deze strips en plaatjes bij Albert Heijn's verpakte thee.

Albums verkrijgbaar in onze filialets*

Het is het beste geneesmiddel voor
Het juiste adres voor aan* verstoppingen, gezwollen aderen, indigestie, etc. Alles wat nodig' is voor
leg en onderhoud van
een volmaakt voedsel, vindt U verenigd in de zuivere tarwekorrel. Dit
brood is aanbevolen door H.H. Doktoren en verkrijgbaar bij

sanitaire
installaties

is

Spolders'
Loodgietersbedrijf

ALBERT HEIJN

maakt U het leven
GOEDKOPER!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684
250 gram KOGGETJES
70 et.
HUIS-, DECORATIE- EN
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070
Tel. 2562, Zandvoort. Gevestigd 1879
ADVERTEERT in de
Burg. Engelbertsstraat 22 en" 54
ZANDVOORTSE COURANT
GLAS-ASSURANTIE
5

Fa J; v, d, BOS & Zonen
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Zandvoorts begroting
sluit met tekort van 162 mille
Hogere uitkeringen van Rijkswege onontbeerlijk geacht
voor financieel evenwicht
De gemeentebegroting van Zand»
voort voor het jaar 1954, die 15 en
16 'December door de Raad zal wor*
den behandeld, laat ook dit jaar wei*
nig mogelijkheden tot financieel op*
timisme.
Het tekort bedraagt n.l. ƒ 162.296,16.
Met inbegrip van het hoofdstuk
„verrekeningen" wijst de gewone
dienst een bedrag aan inkomsten en
uitgaven aan van ƒ 3.782.054,79.
Evenals dat met de vorige begro*
tingen — vooral met die van na de
oorlog — het geval was, blijkt ook
uit de begroting 1954 "wederom, dat
de gemeente dermate van de alge*
menc rijksuitkeringen afhankelijk zijn,
dat -van een zelfstandig financieel be*
leid nauwlijks of in het geheel niet
kan worden gesproken. Hier komt nog
bij dat m.b.t. deze rijksuitkeringen
nog geen zekerheid bestaat. Er is een
nieuw wetsontwerp ingediend door
de regering, regelende de financiële
verhouding tussen Rijk en Gemeente.
Hieruit vloeien wellicht hogere uit*
keringen voort voor de gemeente,
doch anderzijds stijgen de uitgaven
door de hoger wordende kosten, zo*
dat het nog maar zeer de vraag is of
deze nieuwe wet ook werkelijk een
verbetering zal betekenen. Te ver*
wachten is dat de financiële aspec*
ten er niet ingrijpend door zullen
worden gewijzigd.
Onzekerheid bestaat in Zandvoort
ook nog steeds omtrent de uiteinde*

lijk ten laste der gemeente blijvende
uitgaven voor wederopbouw en po*
litie, welke laatste post, zoals men
weet de gemeente Zandvoort prac*
tisch elk jaar veel hoofdbrekens
pleegt te kosten. Er is nog een aan*
vraag van Zandvoort om een extra*
uitkering sinds 1948 lopende; een be*
slissing omtrent toekenning daarvan
is nog steeds niet afgekomen. Deze
valt waarschijnlijk in het voorjaar
van 1954. Wat betreft w de uitgaven
voor het herstel en wederopbouw,
mogen wij verwijzen naar de Zand:
voortse 'Courant van 18 September j.l.,
waarin ruime aandacht aan dit on*
derwerp werd besteed aan de hand
van een nota van gemeentesecretaris
Bosman.
De oorspronkelijke concept*begro*
ting vertoonde — zonder de raming
onvoorziene uitgaven een tekort van
ƒ 71.916,16 op de gewone dienst. Aan*

ge/ien men het noodzakelijk achtte
rekening te houden met een raming
van ƒ 52.000 voor onvoorziene uit*
gaven en de uitgaven overigens zijn
verhoogd met ƒ 38.380, is het tekort
dus gestegen tot ƒ 162.296,16.
Voor dit tekort zijn voorshands
geen dekkingsmiddelen aanwezig.
Gedurende enige jaren is door de
Gemeente getracht de aanvankelijk
aanwezige tekorten op de begroting
te verlagen door o.m. te bezuinigen
op diverse onderhoudsposten, b.v. die
betreffende de straten, pleinen, we*
gen enz.
Naar de mening van de samenstel*
Iers der begroting mag daarmede niet
worden voortgegaan, aangezien an*
ders het stadium der verwaarlozing
dreigt te ontstaan. Waar het eigen
belastinggebied geen mogelijkheid
biedt om zonder ernstige bezwaren
|de ^inkomsten der gemeente op te
voeren, kan een evenwicht tussen in*
komsten en de onvermijdelijke uit*
gaven alleen worden verkregen als de
uitkeringen uit het gemeentefonds
worden verhoogd.
In een der eerstvolgende nummers
van de Zandvoortse Courant hopen
wij naar aanleiding van de komende
'bearotingsdcbatten aan een speciaal
onderwerp in de gemeentelijke huis*
houding een bijzondere belangstelling
te wijden.

Ouderavond Karel Doormanschool

Donderdag j.l. werd in de Karel
Doormanschool een ouderavond ge*
houden, die door de voorzitter ge*
opend werd met een welkomstwoord
aan alle aanwezigen, in het bijzonder
de twee nieuw benoemde leerkrach*
ten.
Twee leuke toneelstukjes, opge*
voerd door leerlingen van de school,
oogstten veel succes, vooral daar de
toehoorders zelf meededen.
SINT NICOLAAS
De voorzitter wekte de aanwezigen
feestelijk ingehaald
vervolgens op de demonstratieve bij*
eenkomst van Volksonderwijs, de
door Zandvoorts jeugd
Noroio en de Ned. Onderwijzers
Met groot enthousiasme heeft de Vereniging te Utrecht op 28 Novem*
Zandvoortse jeugd Sint Nicolaas Za* ber te bezoeken.
terdagmiddag ingehaald. " Een grote
Toen kwam de verrassing. De Ou*
kindermenigte was bij de halte De
Tol aanwezig om de Bisschop met der*Commïssie had kans gezien met
drie Zwarte 'Pieten welkom te heten. behulp van de offervaardige ouders
Het was een vreugdevol \veerzien, een piano aan te schaffen, waarmede
waarbij de kinderen die niet meer een lang gekoesterde wens in ver*
„geloofden" plotseling van gedachte vulling ging. Vanzelfsprekend moest
veranderden, in ieder geval weer gin* de heer Dees Jr. deze piano inwijden,
waarbij hij de ouders liet zingen als
gen twijfelen
'De Zandvoortse Muziekkapel was in hun schooljaren.
eveneens op het appèl, evenals de
heren Corn. Slegers en M. Weber,
resp. voorzitter van de r.k. midden*
standsvereniging „De Hanze" en de
Zandvoortse Handelsvereniging. Per
rijtuig ging het, na de begroeting,
naar het Raadhuisplein, waar naar
schatting zeker duizend personen bij*
een waren om naar de welkomstrede
van Burgemeester Mr H. M. van Fe* Eens heb ik meegedaan aan een foto*
nema te luisteren. Eerst moest er na* wedstrijd, die georganiseerd werd
tuurlijk echter een liedje worden ge* door een groot dagblad. iHoe groot,
zongen. „Zie ginds komt de stoom*
ik maar niet zeggen. Maar 't was
boot" werd begeleid door "de Muziek* zal
een aardig tijdverdrijf. Ik heb mee*
kapel. In ieder geval dit \verd ge* gedaan
in alle categorieën, want ik
tracht, want men raakte enigszins
zeker zijn van een prijs. Dat ik
achter, omdat de kinderen in een wilde
niet tot de gelukkigen behoorde, vond
sneller tempo zongen.
erg spijtig. Achteraf geloof ik dat
De burgemeester, naast Sint Nico* ik
jury ergens niet competent is ge*
laas op het 'bordes van het raadhuis de
Er zal wel geknoeid zijn. Er
staande, noemde het een voorrecht weest.
waren knotsen van prijzen te verdic*
dit welkomstwoord te mogen uitspre* nen:
ƒ 100,-, ƒ 50,- en ƒ 25,— (per
ken, daar jong en oud zich op de categorie,
wel te verstaan).
jaarlijkse terugkomst verheugen. De
Al mijn vrienden waren eenparig
besturen van de middenstandsvereni* van
oordeel dat mijn inzendingen
gingen hadden kosten noch moeite apartheid
aan kunstzinnig*
gespaard om deze intocht zo goed heid. Mijnpaarden
visie op bepaalde onder*
mogelijk te doen slagen. De Sint had werpen moet
door iemand verbluf»
aan de burgemeester verteld met fend zijn genoemd.
Nou ben ik een
stormweer te kampen te hebben ge* bescheiden mens — iedereen
weet dat
had. Aan woelige zeeën en stormen — maar dat verbluffend moet
ik on*
zijn we in Zandvoort wel gewend, zo derschrijven. Moet u horen wat
ik
ging de burgemeester verder, die zei allemaal heb gedaan.
dat hem verder gebleken was, dat de
In de rubriek „De beste technische
groteren meer stoutigheid uithalen
dan de kinderen, die er de naam van foto" heb ik een tegenlichtopname
hebben. Tot zijn vreugde kon de bur* gemaakt van de Nachtwacht in het
gemeester mededelen, dat het met dé Rijksmuseum, Het resultaat was —
baldadigheid van de jeugd erg mee* om 't woord maar weer te gebruiken
— verbluffend, 't Was gewoon dag
viel. ,
Ook Sint Nicolaas vertelde enige geworden op de Nachtwacht. En nie*
bijzonderheden over de storm, die mand behoefde toen meer de wacht
zijn schip in de Golf van Biscaje had te houden, 't "Was op mijn foto dui*
overvallen. Alle geschenken waren deiijk te zien dat de mensen naar
van het dek geslagen, zodat hij met huis en naar bed gingen.
„De vindingrijkste foto" heeft me
lege handen in Holland' was aange*
komen. De middenstandsverenigingen nogal wat hoofdbrekens gekost. Ik
hadden de goedheiligman gerust ge* wilde hier goed uit de hoek komen.
steld en gezorgd dat de kinderen van Tenslotte knipte ik een oude foto uit
geschenken voorzien zouden worden. mijn familiealbum, namelijk het
Vervolgens maakte de Sint met z'n plaatje, waarop ik zelf afgebeeld ben,
trouwe helpers een rondrit door het toen ik drie maanden oud \vas. Vcr=
dorp, welke d'oor tallozen werd ga= draaid als 't niet waar is, maar ik lag
degeslagen. Bij hotel 'Keur hadden op een vacht, met m'n.... enfin, des*
zich de kinderen van het kinderhuis gewenst ben ik bereid te blozen. Van
„Groot Kijkduin" verzameld, die de dit alleraardigste kiekje maakte ik
Sint met vele van de hekende lied* een 18 x 24. Steengoed. Het vinding*
jes verwelkomden. Limonade en lek* rijke was nu hierin gelegen dat nie*
kernijen deden zich goed smaken, mand wilde geloven dat ik mezelf in
waarna de tocht tot ruim 5 uur werd deze stand had gefotografeerd.
„Mooiste landschaptfoto":
Hier
voortgezet. Ook in de Clarastichting
stapte de Sint nog even uit. Later kreeg ik een eervolle vei melding van
bracht hij nog een bezoek aan de de ezels, (de jury). Ik had een brokje
Mariastichting in Haarlem om een natuur in de tuin van m'n buurman
vereeuwigd, precies het plekje, waar
familielid te verrassen.

Aangezien de heren van Leenders
en Wolffram als commissielid af*
traden en niet ,herkiesbaar waren,
werden de heren Kramer en Blom
gekozen. De aftredenden moesten zo*
wel van het hoofd der school, na*
mens de leerkrachten, als van hun
medeleden waarderende woorden en
een aandenken in ontvangst nemen.
De heer Mabelis hield vervolgens
een causerie over de plannen tot ver*
betering der school. Deze plannen
die reeds in de Gemeenteraadscom*
missies zijn, na door Publieke Wer*
ken te zijn uitgewerkt, hetekenen een
belangrijke stap . vooruit, vooral de
geprojecteerde speelplaats is hard
nodig. '""
Hierna gingen de ongeveer 180
ouders de vorderingen van hun kin*
deren bekijken, terwijl er ook gele*
genheid was de nu reeds aangebrach*
te verbeteringen te bezichtigen.
'Dit 'betekende het einde van deze
uitstekend geslaagde avond.

eit

Was 't maar waar....
talrijke hondjes (behalve die van
hemzelf) plegen te pleisteren.
De kaffers (de jury) schreven: De
heer B. maakte een uitstekende, doch
helaas wat onderbelichte foto van de
gouden koets. Een dubbele blunder:
Ten eerste had ik de gouden koets
niet gefotografeerd en ten tweede is
de gouden koets geen landschap,

Mijn neef in de Overveense Alpen.
„De beste dierenfoto". Ook zo iets
moois, 't Was weliswaar een dpodge»
wone bouvier, maar men zag niet dat
deze foto, behalve best, ook zeldzaam
was. Ik had een bouvier zonder hals*
band, zonder riem, zonder baas en
zonder agenten geknipt.
In de rubriek „Vacantiefoto" trof
ik mijn neef (niet die Sergeant*Ma*

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Zandvoortse Muziekkapel
gaf uitvoering
Zaterdag 21 November 1.1. gaf de zulks nog steeds een wens is van on*
Zandvoortse Muziekkapel een uitvoe* ze Zandvoorters). Trommelslagen,
ring in gebouw Monopole. De voor* roffels, het slaan met de stokken te*
zitter, de heer C. Beekhuis, opende de gen elkaar enz. enz., capriolen ,die
avond met een kort, hartelijk woord alle keurig werden uitgevoerd o.l. van
van welkom en sprak zijn spijt uit mej. Rudolphus. Deze gaf blijk een
over de matige opkomst (er was n.l. goed rhythmisch gevoel te bezitten.
een toneelvereniging die op deze Een verdiend applausje van het pu»
avond eveneens een uitvoering gaf bliek bleef niet uit.
en het a.s. Sint*Nicolaasfeest zal mis*
Het optreden van Willy Rex en
schien vel énige invloed op deze ge* Nol van Dijk gaf een aardige afwis*
ringe toeloop gehad hebben). Niet* seling in het programma. Muzikaal
tegenstaande deze teleurstelling wenst gesproken, vond ik de pianobegelei*
spr. de aanwezigen een aangename ding akelig hard, zodat het woord
veelal onverstaanbaar werd. Overi*
en prettige avond toe.
gens was alles knus en gezellig wat
De muziekkapel ving aan met een zij
te berde brachten.
pittig gespeelde Mars „Jour de Fète"
De muziekkapel bracht vervolgens
van F. Kuhne.
der Belgische Parachutis*
De Ouverture „Nabucco" van G. een „Mars
van P. Leemans ten gehore. Hier*
Verdi, waarvan de vorm meer op een ten"
ons aardige basgangen op.
fantasie gelijkt dan op een ouverture bijDevielen
Ouverture
„Le Calife de Bag*
en waarin, een bewerking van het be*
van F. Boieldieu, blijft altijd een
kende sentimentele slavenkoor voor* dad"
geliefde stuk muziek voor de corp*
komt, werd verdienstelijk ten gehore sen.
(Het werd met de nodige charme
gebracht.
gratie gespeeld, afgezien van het
Een Concert*Walzer „Voix Rou* en
feit dat de clarinettist in Jsyn kleine
maines" van M. J. H. Kessels viel op solo
niet zo gelukkig was.
door een strak gehouden rhythmiek.
Er waren wel enkele kleine tekort*
Hier geef ik de slagwerker van de komingen
in 't ensemble; volgende
grote trom gaarne een pluim. Deze keer dus beter!
jonge man bezit een bijzondere fee*
„La Gracieuse'' van Th. S. Vlcs=
ling voor zijn instrument; wat hij sing,
leed ietwat aan onderlinge on*
deed, was uitmuntend; zijn stokslag zuivere
is los en zeker en prettig om te zien. leiding. stemming, vooral bij de in*
De mooie Mars „Florida" van A.
Tot slot „Door Zand en Heide",
Duroc sloeg wel in. Jammer dat de Mars
van Alb. Kappert, die bijzonder
klarinetten hier en daar wat schriel insloeg.
Een toegift „lm Zigeuner*
aandeden.
lager" van Oscheidt mocht niet ont*
Eveneens traden enkele tamboers breken. Rest ons nog de kranige di*
op. Zij sloegen een kranig figuur in rigent de heer J. J. Wildschut te
hun witte uniformen; (wanneer zul* complimenteren voor zija gedegen en
len wij de gehele kapel in uniform* markante leiding.
kleding aanschouwen? ik geloof dat
JAC. BONSET.
Lezing
De Vrouwenbond van het N.V.V. or*
ganiseert op 10 December een bijeen*
komst, waarin de heer P. J. Laus,
hoofdinspecteur van politie te 's*Gra*
venhage een causerie zal houden over
het onderwerp „,Het werk der kin*
derpolitie te 's*Gravenhage".
KORFBAL.
Het eerst etwaalftal van de Zand*
voortse Korfbalclub wist Zondag een
5*3 overwinning op Watervliet 4 te
behalen. Met rust was reeds een 3*2
voorsprong bereikt.

joor bij de Technische Troepen) in
de Overveense Alpen, met name de
Bunkert c.s. Ja, m'n neef op ski's,
't Was een mirakel goed gelukt
plaatje. Maar de jury had weer wat
bijzonders. Iedereen kan -wel zeggen
dat dit een foto van de Overveense
Alpen is, zeiden de vlegels insinu*
erend, 't kunnen even goed de Ti*
roolse Alpen zijn. Tjonge, wat een
pummels, hè?
„Beste gezelschapsfoto" was de aan*
leiding tot een misverstandje. Ik
dacht dat ze het beste gezelschap be*
doelden, maar later bleek dat „beste"
bij foto hoorde. Een juweel van een
gezelschap, maar een min of meer
mislukte foto, want mevrouw en de
heren stonden er met afgezaagde
hoofden op. U kent dat soort ama*
teurkiekjes wel. Als je 't toestel niet
goed houdt, gebeuren zulke dingen.
Maar nogmaals: ik d'acht niet dat 't
er iets op aan kwam in .leze cate*
gorie.
Voor de afdeling „Leukste kinder*
foto's" was ik weer bij de buren be*
land. Een akelige nasleep had dit
plaatje. Ik had de lievelingen van de
buren in een onbewaakt ogenblik m
de lens gekregen, juist toen zij bezig
waren de fontein bij het raadhuis te
ontwijden. Ook deze foto werd in de
krant afgedrukt, zonder gehonoreerd
te worden. De redactie schreef dat de
jury (de stommelingen) van oordeel
was geweest dat de foto niet origi*
neel was, omdat Brussel al één zo'n
ventje heeft. O, ik heb over dit ge*
val een verschrikkelijk uitvoerige
correspondentie gehad, maar of ik al
betoogde dat de originaliteit juist ge*
legen was in het feit dat ik drie van
die mannekes had' gefotografeerd, de
stommelingen (de jury) bleven on*
vcrmurwbaar. Maar het vervelendste
komt nog. 'Buurman kreeg een bekeu*
ring omdat zijn nakomelingen op de
foto herkend waren. Net zo min als
honden, mag je in Zandvoort bepaal*
de kinderen los laten lopen.
Overigens heeft de deelname aan
die wedstrijd mij wel een ervaring
rijker gemaakt: Het uitzonderlijk
goede en het verrassende wordt niet
gewaardeerd. Deze wereld bepaalt
zich tot het honoreren van de mid*
denweg, de grauwe, oninteressante
middelmaat.
Soit. Onze samenleving is er ook
naar.
BARTJE.

INGEZONDEN
Geachte heer Redacteur,
De heer Porrenga motiveerde zijn
voorstel, om niet nog in derde in*
stantie het woord te verlenen" aan de
heer Tates, volgens enige verslagen
die ik geraadpleegd heb, door te zeg*
gen, dat de betreffende aangelegen*
heid in twee ronden reeds ruim be*
sproken en toegelicht'was.
Uw medewerker W. schrijft Jaar*
over echter als volgt:
„En het beroep op het Reglement
van orde om de heer Tates het
spreken in derde instmtie te be*
letten werd kennelijk niet gedaan
om een vlotter tempo van de dis*
cussie te bewerkstelligen."
Uw medewerker acht zich dus ge*
roepen de heer Porrenga, een man
met een smetteloze particuliere en
ambtelijke loopbaan, in de schoenen
te schuiven, dat hij opzettelijk iets
anders zegt, dan hij bedoelt.
Met dank voor de plaatsing,
Hoogachtend,
B. POLAK.
Ik geloof niet dat de opmerkzame
lezer tot de conclusie moet komen
dat het smetteloze van de loopbaan
van de heer Porrenga in twijfel wordt
getrokken. Maar wie regelmatig de
raadsvergaderingen bezoekt — wat
inzender niet doet — voelt de sfeer,
waarin de dingen gezegd worden. En
in deze sfeer — die misschien niet ge;
heel tot uitdrukking komt in de ver*
slagen, — kreeg de ongebruikelijke
toepassing van het Reglement van
Orde een bijzondere betekenis. Deze
betekenis werd belicht. Niet de loop:
baan.
W.
Filmxniddag
Zondagmiddag organiseerde de speel*
turnvereniging „Kindervreugd" in het
'Patronaatsgebouw een geslaagde film*
voorstelling. De zaal was tot de nok
toe gevuld, zodat ongeveer 250 kin*
deren van goede, paedagogische films
heb'ben kunnen genieten. „De Spoor*
zoekers" speelt in Australië, alwaar
tijdens de Kerstvacantie een groepje
kinderen een ontmoeting heeft met
paardendieven, die hun vader van een
kostbare merrie en 'n veulen beroven.
Tijdens een reeks van avonturen ont*
dekken de kinderen de gestolen paar*
den en weten hen te bevrijden.
De film gaf een interessant beeld
van het kinderleven in Australië en
had zowel een artistieke als een op*
voedkundige waarde.

Goed afgelopen
Vrijdagavond stak een 13*jarige wiel*
rijdster, die haar rijwiel aan de hand
meevoerde, ter hoogte van de ingang
Waterleidingduinen de Zandvoortse*
laan over zonder op het verkeer te
letten. Zij werd door een uit de rich*
ting Haarlem komende auto aange*
reden, doch liep slechts een geschaaf*
de arm op.

o
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WINKELIERS,
Reclame bfj Jack Boer
Maakt reclame
Fondant borstplaat]es
46 ct per 250 gram
door middel van
de
Onze bekende
Amandel speculaas
ZANDVOORTSE
55 ct per 250 gram
COURANT

NETTE JONGEN GEVR.
van 's morgens 10 uur tot 's avonds 9 uur
voor banketbakkerij en
loopwerk.
„ZANDVOORTMEEUWEN"
van zelfgemaakte artikelen die als SINT-NICOWegens succes nogmaals:
LAASGESCHENK zeer goed dienst kunnen doen.
Mooie overwinningen van Fa. van Staveren, Zeestraat
Maak tijdig uw
EERSTE SOORT WITTE SUIKER
Zandvoortmeeuwen l en 2. 48. Telef. 2684.
Alles
weer
ten
bate
van
de
St Nicolaasadvertentie tijdelijk 85 cent per kilo.
De zware uitwedstrijd van het eerste Jong meisje uit ©rente, 20
arbeidstherapie
elftal van Zandvoortmeeuwen tegen jaar, N.H., werkzaam in
gereed!
Alphen is j.l. Zondag in een succes» Zandvoort, zoekt LEUKE
vol resultaat geëindigd. .Door met 4=3 VRIENDIN, liefst ook van
Kerkstraat 18 - Telefoon 2412
te winnen konden de punten mee buiten. Br. 9201 Zandv. Crt.
naar huis worden genomen. Het ver* Aangeb.: theemeubel ƒ 30,=;
loop van deze ontmoeting was zeer tafel spec. v. kl. behuisden,
spannend. Alphen nam eerst met 1=0 uitklapb. m.2 gr. laden ƒ35;
Tijdelijk speciale aanbieding
de Jeiding en behield deze tot de rust. 2 hout. armstoelen a ƒ 10,=;
aan Heren Automobilisten.
CHEMISCH REINIGEN
Hierna maakte Zandvoortmeeuwen fraaie commode ƒ 25,=; el.
gelijk en even later veroverde het strijkbout m. snoer ƒ 5,=;
Nu is het tijd voor
met 2=1 de leiding. Alphen viel heftig tuinemmer m.v.deksel ƒ 3,=;
aan en bracht partijen weer op ge= gr. kist ƒ 2,50; gr. kolen»
lijke voet. Zandvoortmeeuwen hield schep ƒ 3,=; schothout 16 d.
goed vol en bracht de stand op 3=2 in f 8,=; Br. ond. nr. 9202 bur.
in Uw radiateur.
zijn voordeel. Zelfs werd de voor= Zandv. Courant, Achterw.l
sprong tot 4=2 vergroot. Toen, met
Autobedrijf R I N K O
nog ongeveer een kwartier voor de
boeg, leek de overwinning verzekerd.
Telefoon 2424
Oranjestraat 2:10
Alphen dacht er echter anders over
HAARLEM
en verkleinde de achterstand tot 3=4.
In de resterende 10 minuten had de
Zaterdag
28 Nov. 8 uur
"achterhoede van Zandvoortmeeuwen
Toneelgr. THEATER
het zwaar te verduren, maar hield
MARIE BLANCHE
goed stand, zodat de kleine maarver=
diende voorsprong behouden bleef.
WORDEN WIJ NIET MEER
Zondag 29 Nov. 8 uur
Na afloop protesteerde Alphen te=
HAARLEM
ZO BEMIND?
^
Toneelgr.
THEATER
gen het derde doelpunt van Zand=
Plein 22
tol. 16761
voortmeeuwen, dat „hands" zou zijn
PAARD EET HOED
Dat
is
de
vraag,
waarmee
een buiten»
geweest. Volgens de scheidsrechter
HEEMSTEDE
landse
journaliste
onze
Hollandse
ge=
was hiervan echter geen sprake. De
Prijzen ƒ l,- tot ƒ 4,-.
moederen in beroering heeft pogen te
Binnenweg 210
tel. 39310
protestcommissie zal t.z.t. over dit
(All. inb.). Voorverkoop
brengen. Zoiets dus, als de knuppel
op speeld. en 2 dagen er*
geval beslissen.
HILLEGOM
in het hoenderhok.
Een zeer goede wedstrijd speelde
voor van 10=3 u. Tel. na
Hoofdstraat 49
tel. 5430
Ze vraagt zich n.l. af: De emanci=
Zandvoortmeeuwen 2, dat een ver*
12 uur. Coupons geldig.
patie heeft het aangebeden luxe»
diende 5=2 overwinning behaalde te=
filialen in Amsterdam, Den Haag,
schepseltje van vroeger de doodsteek
gen Schoten 2 in een thuiswedstrijd.
Hilversum, Leiden.
gegeven, de moderne vrouw is vrij.
Hiermede is de eerste overwinning
Maar werd zij vroeger niet meer be=
in dit seizoen een feit geworden. Na
verzorgt al Uw
mind?
eerst met 2=0 de leiding hebben gehad
Ik ben er eens over aan het pieke*
scoorde Schoten voor de rust nog
ren geslagen en daarna tot de conclu=
tegen. Na de hervatting werd het
sie gekomen, dat er heel wat veran»
zelfs 2=2. Zandvoortm. voerde het Telefoon 2135 Achterweg l
dard is op dat 'gebied sinds onze
tempo op en bleef de toon aangeven.
grootmoeders met neergeslagen ogen
MELKERU
Op regelmatige wijze kwamen hier*
en een bonzend hartje het jawoord
TAFELTENNIS
na de drie overige doelpunten tot ZANDV. HOCKEY CLUB
verschaften aan de -opa's, toentertijd
stand. Zo spelend zal het 2e elftal Evenals vorige week stond ook deze Het tafeltennisteam van de Politie
schuchtere jongelingen met flaporen,
nog ettelijke wedstrijden kunnen win= Zondag in het teken van beker* en Sport Vereniging neemt thans deel
die blozend tot diep in hun vader*
nen.
inhaalwedstrijden. •
aan de competitie (in de 4e afdeling)
moordenaars hun bevend bruidje op
Het Ie Zaterdagmiddagelftal bleef
Zo speelde het veteranenelftal te= van de Ned. Tafeltennis'bond, afde=
een 'bankje in het rozenpriëel in
voor de zoveelste maal met één doel* gen H.G.C, in Den Haag om de ve= ling Haarlem. Donderdagavond werd
(ook Bulgaarse)
namen.
punt verschil in de minderheid. Te= teranenbeker. Zandvoort verloor, of* een wedstrijd gespeeld tegen de Heerlijk, verfrissend en last not least d'armen
Zo kun je dat tenminste lezen in
•gen het op bezoek zijnde N.D.S.M. schoon het sterker was, met 3*1. De Haarlemse vereniging Columbia. De gezond
werd met 2=1 verloren. Wanneer komt' rust was ingegaan met gelijke stand Zandvoorters bereikten een goed re* HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 ouderwetse romans.
Wat dat betreft komen wij tegen»
de voorhoede eens beter op schot?
sjltaat door de ontmoeting met 7=3
woordig een hoop tekort: wij beven
Dit zal nodig zijn om de onderste (1*1).
De dames verloren onverwachts te winnen (9 enkelspelen; l dubbel*
niet meer, schuchtere jongelingen be*
plaats te kunnen verlaten.
met 5=3 van Alkmaar. Dat de voor* spel).
staan niet meer en de rozenprieeltjes
Nu
't
winter
wordt,
bij
hoede in deze wedstrijd in staat bleek -^Hedenavond wordt de strijd aan=
Uitslagen van j.l. Zondag:
zijn uit de tijd.
Alphen=Zandvoortm. l
3=4 drie doelpunten te scoren, is verheu* gebonden tegen DIOS=V, eveneens
De vrouw van tegenwoordig is in
Zandvoortm. 2=Schoten 2
5=2 gend. Jammer is het daarentegen dat uit Haarlem afkomstig. Dit keer in
alles de gelijke van de man: rijdt
Zandvoortm. 5*Hillegom 5
1=2 door het niet meespelen van links* een thuiswedstrijd.
even goed auto als hij, -ze zit tot over
vanaf Woensdag:
O. Gezellen 4=Zandvoortm. 6 0=1 back, mevr. H. Hanraath, de achter*
haar oren in de politiek, ze studeert,
T.Y.B.B. 8=Zandvoortm. 7
4=3 hoede nu de zwakke plek is.
ze rookt, ze drinkt, kortom ze doet
Onverlichte handkar
R.CM. d=Zandv.m. jun. b
9=1
in niets voor hem onder. Maar als
Het programma voor a.s. Zondag
de romantiek om de hoek komt kij»
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Vrijdagavond reed een wielrijdster in
luidt:
ken, dan zou ze toch weer zo heel
Zandvoortm. 1*N.D.S.M.
1=2
de Schoolstraat tegen een stilstaande
met spek, vlees en worst
Heren: S.C.H.C. II*Z.H.C. I.
graag eventjes dat fragiele wezentje
S.I.Z.O. 4=Zandvoortm 2
6=3
onverlichte handkar op. Zij liep
Z.H.C. II=Adelborsten
2 u. schaafwonden op aan een arm en een
zijn, dat tot niets in staat is, niets
E.D.O. asZandv.m. adsp. a
7*0
Z.H.C. IIMüjswijk II
1.45 u. been. De eigenaar van de handkar
weet, dat alleen maar in de wereld is
Zandv.m. adsp. b=Hillegom a 0=5
Z.H.C. IV=Saxenb. I
11 u. zal de schade aan de fiets vergoeden.
gezet om bemind te worden. Zo'n
Zandv.m. adsp. d=H.F.C. h
7*0
Als WoensdagtReclame:
Jongens: B.M.H.C. c=Z.H.C. a.
poppedijn, waarvoor de Man steeds
Dames: IJsvogeIs=Z.H.C. I.
de
grootste bezorgdheid moet tonen,
500
gr.
HachéVvlees
\
f
i
tv\
J
J>ou
GTMNASTIEKVBR. „O.S.S."
Z.H.C. IMEechtrop II
11 u.
200 gr. eigen gesm. Vet j
zich steeds moet afvragen of ze niet
te koud zit, of ze niet te warm zit,
Afd. Handbal
Verder Echte Bakbloedworst
of ze eigenlijk helemaal wel zit.
Dames: O.S.S.^B.G.V., 3=1.
100 gram 22 ct.
SCHIETWEDSTRIJDEN.
Ik heb me eens ingedacht, hoe het
Heren: O.S.S. 2=Rapiditas, 2=17.
Heden weer kalfsvlees
zou zijn, als wij bijvoorbeeld ineens
Vrijdag j.l. werden op de schietba*
Zaalhandbal
telefoonnummers
weer in de iRiddertij_d belandden.
Lamsvlees
vanaf ƒ 1,20
nen van het circuit door de politie
O.S.S. l=Unitas, 12=8.
's Morgens zou hij dan met dreu*
korpsschietwedstrijden gehouden met
Probeert onze LEVERWORST
en adressen
De voorspelling dat de dames hun als inzet diverse wildprijzen, beschik*
nende harnas=stappen door het huis
SPECIAAL, 25 ct. p. 100 gram
eerste nederlaag zouden incasseren, baar gesteld door de burgemeester.
denderen. Ik zou dat harnas hebben
KERKSTRAAT 14 *• TEL. 2102
is nirt uitgekomen. Wel gaven de Geschoten werd op karabijn en pi* 2000 Brandmelding
moeten oppoetsen.
2403 Commandant Brandweer
B.G.V.=dames fel partij, maar de be= stool.
Nu weet ik niet wat langer op*
weeglijke O.S.S.=voorhoede verplaat=
3043, 3044 Politie .
houd't: harnas poetsen of overhemd
De
uitslag
luidt:
ste het spel steeds naar. de B.G.V.=
strijken. Dan zou hij zeggen: Fei
Groep A: 1. J. Rutgers 176 pnt; 2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
helft.
Vrouwe, gij hebt me onder de armen
3345
Gem.
Secretarie
2.
P.
Verheul
172
pnt;
3.
A.
v.
Waar*
De doelpunten werden gescoord
niet goed uitgewreven, op dezelfde
1
'
door Els Bos, Gerda v. Konmgsbrug= denberg 171 pnt; 4. C. van Buren 2499 Gem. Geneesheer, Jullanaweg la
toon waarop de hij van tegenwoordig
170
pnt.
'
gen en Gerrie Flietstra. Vermelding
zegt: hè jakkus, er zit al drie dagen
2262 Informatiebureau Vreemdelhiverdient het uitstekende spel van
Groep B: 1. J. Popkema 164 pnt;
een gat in mijn rode sweater.
genverkeer, Kiosk Raadhuispleir.
doelverdedigster Carla Hijkman.
2. C. de Kruijf 162 pnt; 3. A. Paap
Dus wat dat betreft zou er niet
2887
Stoomwasserjj
„Hollandia",
O.S.S. 2, heren, spelen een tamelijk 152 pnt en 4. E. Th. Smits 142 pnt.
veel verschil zijn.
Zeestraat
26
Zandvoort
Tel.
2196
fönstrykerjj,
J.
H.
G.
Weenink.
rustige wedstrijd. Jacob Driehuizen
Maar 's avonds bij het bordenwas*
C: 1. G. Pols 153 pnt; 2. C.
en doelverdediger Jan Bol blonken F. Groep
Fakveldstraat 30 a
sen zou hij zich plots op één knie
van
Landeghem
153
pnt
(na
loting)
uit. (Het enthousiasme in dit team kan 3. H. Jansen 143 pnt en 4. K. Plat j e 2135 Zandvoortse Courant, Gertenvoor me laten zakken en zeggen: Ai
nog wel worden opgevoerd.
schone jonkvrouw, Uw poezele hand=
baobs Drukkerö, Achterweg l
143
pnt
(na
loting).
O.S.S.l heeft zich met succes bij=
jes zijn niet geschapen om de panne=
ƒ 0,75 per liter
Groep D: 1. H. Schraa 146 pnt; 2424 Autobedrijven „Kinko"
zonder ingespannen tegen het theore=
spons te hanteren. Laat mij, uw rid*
Oranjestraat
-en
Stationsplein
met vlees en spek
tisch sterkere Unitas. Zeer spijtig is 2. A. Meems 136 pnt; 3. P. v.d. Marel
der u mogen ontlasten.
2975
Job.
Sijtsma's
Leesbibliotheek
het dat het team Jan Draijer, die in 131 pnt en 4. P. Stouthamer 120 pnt.
En daar zou ik dan natuurlijk een
Dagelijks:
RIJSTTAFEL
„De
Opbouw",
Tollensstraat
47
militaire dienst gaat, enige tijd zal
reuze mazzeltje hebben, want dan
De korpschef reikte na afloop der
Gelieve
tijdig
fe
reserveren
moeten missen. Zijn vervanger krijgt zeer geslaagde wedstrijden namens 2465 en 2886 Liclftstoringen. Bel op
dook ik direct in de diepste luie
geen eenvoudige taak.
Frtts Paap, Prins Mauritwitr. 3.
stoel -met een lekker sigaretje, oh nee
de burgemeester de prijzen uit.
pardon, dan zette ik me achter mijn
borduurraam.
K.J.C. „ZANDVOORT"
Kwam hij echter na een ruig kla»
Dinsdag j.l. speelde KJ.C. „Zand=
Monopole
verjasje bij burchtheer Pieter Water»
voort" zijn tiende ronde voor het
Dinsdag 24 Nov. 8 uur: film „A en C slok van Zomerlust=State min of
gaan. naar Mars".
clubkampioenschap. J. Zwemmer, P.
meer aangeschoten thuis, dan kon
Wij
zullen
het
dit
keer
niet
te
lang
Woensdag 25 Nov. 8 uur: „Het iballet het gebeuren, dat hij zeggen zou:
Schijff en Augustinus werden allen
der
lage
landen"
onder
auspiciën
van
maken
om
U
direct
weer
de
gelegen=
van hun plaats verdrongen en zo
Vrouwe gaat heen, ik heb u tezamen
het N.V.V. afd. Zandvoort.
10
werd de stand weer als volgt: 1. J. heid te geven de volgende rijksdaal=
met de kat verdobbeld aan ridder Ti=
Donderdag
26
Nov.
8.15
uur:
„Spel
met
der
op
uw
naam
te
brengen.
Slechts
Kol Jr, 43194 p.; C. Bluijs van de 8t
het noodloot" door de toneelvereni- nus van Zouten'broek tot Vuurboet»
plaats weer naar de tweede plaats één ding wilden wij U — in uw eigen
n 12
ging „Wim Hildering".
burcht. En daar ging je dan, poes on=
belang
overigens
—
op
het
hart
druk*
tnet 43016 p.; 3e Jac. Versteege met
der je arm, naar je nieuwe ridder.
Andere
attracties
en
ken:
Controleer
even
of
uw
oplossing
42990 p.; 4e A. Ottho met 42930 p.
13
Nu is dat allemaal niet zo erg,
nuttigheden
van naam en adres is voorzien. Wij
Dinsdag 24 Nov, 8 uur: KooKdemon- kwestie van wennen, maar tenslotte
hebben verschillende ontvangen zon=
17
stratie in gebouw Tolweg 10, onder moet je je toch in zo'n andere huis»
UITSLAG PUZZLERIT
der; en we kunnen ons prijsje nu
auspiciën •Comm. Huishoudelijke en houding weer inwerken en net tegen
eenmaal niet toekennen aan de grote
de tijd dat je wist waar bij ridder
Gezinsvoorlichting.
De puzzlerit van de Motorclub 'Zand= onbekende.
Donderdag 26 Nov. 8 uur: Fiano-reci- Tinus het aardappelschülertje be*
voort' telde Zondagmiddag 98 deelne=
De oplossing luidde dus:
tal door Jan de Man in „Zomerlust", hoorde te liggen en of hij zijn tietjes
mers, namelijk 63 motoren en 35
19
20
onder auspiciën van 't Helm.
Horizontaal: 1. Frankrijk; 7. rib;
warm of koud wilde hebben opge=
auto's. De lengte was ongeveer 70 km
Donderdag 26 Nov. 2.30 uur: Vrouwen- diend,
8. Ulo; 9. af; 10. Po; 12. T.L.; 13.
beliep je de kans, dat je met
over uitsluitend goede wegen.
middag
Ned.
Prot.
Bond
en
Ver.
v.
werk; 14. bede; 15. M.O. (door een HORIZONTAAL:
De uitslag luidt:
Vrijz. Herv. in gebouw Brugstraat 15. de kanarie was gewonnen door rid*
Jan van Sandrinaburcht.
1. M. Kwakkestijn, Jawa, M.C. Haar* zetfoutje mocht O alleen ook); 17.
1. momenteel; 3. trekdier; 5. vis; Mej. E. Bafeels spreekt over „Oud- der
Ziet u, zo veel verandering zou me
Zandvoort" (met lantaarnplaatjes).
lem, 5 straf p.; 2. A. Scheffer, Vaux= B.M.; 18. Ada; 20. Ara; 21. Neder=
7. verzoek om herhaling; 9. stuk Zaterdag 28 Nov. vaa 10 uur v.m. tot toch op de duur niet bevallen. En al
hall, M.C. Zandvoort, 7 strafp.; 3. H. rijn.
9 uur njn.: Tentoonstelling in de zijn onze mannen nu vaak niet meer
Weiland, Volkswagen, M.C. Haarlem,
Verticaal: 1. Fransman; 2. rif; 3. grond; 11. voorzetsel; 13. deel van
Clara-Stichting van zelfgemaakte zó galant, en al zijn ze wat nuchter*
7 strafp.; 4. P. Limbach, Maico, M.C. Ab; 4. R.U.; 5. ijlt; 6. kolenman; 10. schip; 14. kledingstuk; 16. deel van
artikelen.
der dan wij ze graag zouden zien, ze
Zandvoort, 8 strafp.; 5. P. Minder» peer; 11. orde; 13. W.B.; 15 ode; 17. fiets; 18. zangstuk; 19. deel van wiel;
menen het er niet minder om.
man, Ford, M.C. Zandvoort, 8 str.p.; brij; 19. ad; 20. A.R.
Stadsschouwburg
20.
verzoek
om
stilte.
De liefde wordt' nu eenmaal iedere
6. L. Weber, Puch, M.C. Zandvoort,
Haarlem
De prijs ging deze keer naar
VERTICAAL:
8 strafp.; 7. Th. v. d. Poll, Vauxhall,
Woensdag 25 Nov. 8 uur: Haagsche eeuw anders opgediend, zegt men.
J.C. ARTS,
Wij zijn ook anders.
M.C. Zandvoort, 9 strafp.; 8. G. v.d.
Koitverlorenstraat 74.
2. bridgeterm; 3. één (Eng.); 4. let
Comedie met „Het uur der ver»
En daarom: als wij tegenwoordig
Kuil, D.K.W., M.C. Zandvoort, 9
Voor de nieuwe puzzle weer een wel; 6. 'hetzij; 8. oude bewoner van ' rukking".
strafp.; 9. J. de Hont, Puch, M.C. riks en oplossingen tot Maandag a.s.
Zaterdag 28 Nov. 8 uur: Toneelgroep werkelijk minder worden bemind.
ZuidsAmerika;
10.
oneffene;
II.
slee;
dan onze voormoeders, nou dan zal
Amsterdam, 9 strafp.; 10. P. Schilp» 12 uur bij de
Theater met „Marie Blanche".
12. muzieknoot; 14. titel; 15. sluis; Zondag 29 Nov. 8 uur: Toneelgroep de schuld wel .bij onszelf - liggen.
zand, N.S.U., M.C. Zandvoort, 10 ZANDVOORTSE COURANT
strafpunten.
Achterweg 1.
16. soort mensen; '17. moeder.
Theater met „Paard' eet hoed".
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Culturele bijdrage der Gemeente
zij meer dan symbolisch!
Men zou wellicht kunnen zeggen dat
cultuur niets anders is dan de strijd
van een kleine groep zuiver denkende
mensen tegen de grote groep slecht
of helemaal niet denkende mensen.
Voor deze tijd gaat deze omschrijf
ving wel in grote mate op en voor
onze Nederlandse gemeenschap in.
het bijzonder.
Men hoeft slechts. de huizen, de
inboedels, de kleding, het film'bezoek,
de radioprogramma's, de lectuur van
deze grote groep te bezien om te we*
ten dat zij geen smaak, geen geest en
geen fantasie heeft. Het enige dat
men met deze smakeloosheid, fantas
sie* en geesteloosheid kan doen is:
verkopen. En dat wordt dan ook druk
gedaan, want de grote groep zonder
critiek en zonder inzicht blijkt wel
genegen om er geld, niet zelden grof
geld, voor te betalen. De smakeloos*
heid in alle vormen is het meest ver*
kochte cultuurproduct van deze tijd
omdat de gemiddelde mens zijn cri*
tisch vermogen, zijn geestelijk inzicht,
zijn oorspronkelijkheid en moed heef t
laten varen.
Doch ondanks dit alles, ondanks
het feit dat hij zich zonder protest
laat volstoppen met frases, half*
slachtigheden, wanproducten van al*
lerlei aard, heeft hij één ding niet
verloren: zijn aanmatiging. Zijn aan*
matiging om datgene wat gehalte, in»
nerlijke rijkdom en oorspronkelijk»
heid bezit af te doen als een onno*
dige zaak.
Dit wordt bevestigd door het beeld
dat de practijk laat zien in vrijwel
elk land. 'Het geestelijk en cultureel
leven — in de meest juiste opvatting
van het woord — is in het maatschap*
pelijk leven een ternauwernood geto*
lereerd stiefkind. De bijdrage die een
maatschappij over heeft voor de
scheppende mens, zijn uiterst gering
en niet zelden beschamend.
Een enorme apparatuur wordt op*
gebouwd om de cultuur te bescher»
men, terwijl men deze cultuur ter
plaatse Iaat verkommeren. In kleine
gemeenschappen is de toestand meest*
al niet veel beter. In Zandvoort is hij,
vergeleken met andere gemeenten,
uitermate slecht. Het geld dat in deze
gemeente wordt uitgetrokken om een
geestelijk en cultureel leven te stimu*
leren of te steunen, is in vijf minuten
te tellen.
Daarom, nu de begrotingsdebatten
naderen en de subsidies moeten wor*
den vastgesteld, kunnen wij niets an*
ders doen dan in het algemeen in

„cri de coeur" aan te heffen over de*
ze gang van zaken. De begroting
sluit niet, hij doet dat al jaren niet
en zal het waarschijnlijk ook in jaren
nog niet doen. Maar zo heeft men
dan altijd een reden om elke activi»
teit van betekenis de steun geheel of
half te ontzeggen en men zal die kun»
nen blijven hanteren desnoods tot
het geestelijk leven volkomen is uit»
gedroogd. Dat voor velen een bloei
van dit geestelijk leven onontbeerlijk
is, en eigenlijk voor allen: om een
dergelijke waarheid wil men hoog*
stens goedmoedig glimlachen.
De subsidies in deze gemeente,
waar de geest van berekening en
materialistisch „realisme" reeds zo
vaak onmiskenbaar, algemeen en of*
ficieel is, moeten omhoog.
Tot nu toe was voor de culturele
vorming van de jeugd door de ge*
meentc f 500,— geraamd. Dat is ver*
hoogd tot ƒ 1000,-. Een gunstig
teken?
't Helm genoot ƒ 325,— subsidie.
Een aanvraag tot verhoging werd
vorig jaar afgewezen. Wel waarde*
rende woorden, eventueel een sym*
bolische verhoging van ƒ l,—. (De
afwijzing was dan toch nog symbo*
lischer). Nu is weer verhoging aan*
gevraagd, die men met goed fatsoen
toch niet zal kunnen weigeren. Het*
zelfde geldt voor het Inst. van Ar*
beiders Ontwikkeling dat reeds jaren
met ƒ 60,— werd 'bedacht. Een ver*
hoging is aangevraagd. Terecht! To*
neelverenigingen genieten hier geen
enkele subsidie. (Laat men eens in
naburige gemeenten gaan kijken!) Er
zijn nu aanvragen in zee gegaan. In
ruil voor de vertoning -van goede
stukken, is 2o'n subsidie gerechtvaar*
digd. Geen subsidie voor goedkoop
amusementstoneel, maar wél voor
eerlijke pogingen om op toneelgebied
iets van belang te brengen.
Wat doet Zandvoort zelf aan zijn
accomodatic voor culturele uitingen?
Niets! (Laat mens eeu's in andere ge*
meenten gaan kiiken). Laat men dan
ten minste in het stimuleren van
scheppende activiteit niet de 'beperkt*
heid van „de grote groep" maar een
vooruitstrevende, stuwende invloed
ten toon spreiden. De enige houding
die een overheid, — die ook de gees*
telijke belangen van een gemeenschap
dient te behartigen — in wezen be*
taamt.
Wij hopen deze houding op 15 en
16 December in de Raadzaal aan te
treffen.

Veertig jaar bij het onderwijs
Dinsdag, l December, zal het veertig
jaar geleden zijn, dat de heer E. Dees
werd benoemd als onderwijzer.
In 1913 'begon hij zijn loopbaan te
Zevenhuizen, waar hij zijn vrouw
leerde kennen. Nadat hij in 1915 was
verhuisd naar Gouda om daar aan
de eerste school voor Jongens voor
M.U.L.O. les te geven, kroop ook bij
„meester Dees" het bloed waar het
niet gaan kon. En zo gebeurde het,
dat hij in 1917 naar Zandvoort terug
kwam en werd verbonden aan school
B met als 'hoofd de heer van Aspe»
ren, bij vele oudere Zandvoorters
nog welbekend.
Op school B bleef de heer Dees tot
dat de evacuatie»maatregelen ook
hem en zijn gezin van Zandvoort ver*
•dreven.
Na de oorlog gaf hij eerst enige
jaren les aan de Hannie Schaft*school
om nu de scepter te zwaaien in de
vijfde klasse van de 'Karel Doorman»
school.
Ook op een andere manier heeft de
heer Dees jarenlang te maken gehad
met de jeugd van Zandvoort, al kun*
nen we daar niet verder over uit*
weiden. Daarbij was dan ook een ze*
kere schimmel in het spel, een witte
tennispantalon en zo we ons goed
herinneren rode trijpen pantoffels.
Als de heer Dees zich aan iets
geeft, doet hij dat -voor de volle hon»
derd procent. Dit komt niet alleen
tot uiting in zijn ambtelijke staat van
dienst, maar blijkt ook uit het feit,
dat hij vanaf 1917 totaan de evacu*
tie organist was van de Ned. Herv.
Kerk en vanaf 1921 directeur van het
gemengde zangkoor „Kunst na Ar*
beid1' dat na de oorlog zijn voortzet*
ting vond in „Zandvoorts Gemengd
Koor".
Met d't koor oogstte hij veel suc*
ces, -vooral in 1926 toen hij in Leer*
'dam beslag legde op maar liefst twee
directeursprijzen.'
Ook tijdens de evacuatie*jaren
' werd druk gerepeteerd en velen zul*
len zich de repetities in „Het Koffie*
huis" aan de iHeemsteedse Dreef nog
wel herinneren.

Na 1946 leidde de heer Dees enige
jaren het Kinder*operettekoor als
onderafdeling van het Gemengde
koor.
We vroegen de a.s. jubilaris of zich
gedurende zijn lange loopbaan nog
bijzondere of schokkende gebeurte*
nissen hadden voorgedaan.
„Nee, niets bijzonders, alles ginü
zo gewoon, vanzelf". En met deze uit»
spraak stempelde de heer Dees zich
onbewust tot een gelukkig mens.
Wij zijn ervan overtuigd, dat het
„meester Dees" en zijn familie op
Dinsdag a.s. niet aan belangstelling
zal ontbreken en wensen hem en zijn
echtgenote nog een lang en werk»
zaam leven toe, waarin het allemaal
net zo „gewoon" mag gaan, als tot
nu toe het geval is geweest.
In de gymnastiekzaal van de Ka*
rel Doormanschool zal Dinsdag van
10 tot 10.45 uur de gelegenheid wor»
den gegeven tot gelukwensen.

WINKELS OPEN TOT 9 UUR
De winkels zullen op 28 en 30 Nov.,
alsmede van l t/m 4 December tot
9 uur n.m. open mogen zijn.
In die periode vervalt ook de ver*
plichte sluitingsmiddag.

Weer een klok
in het Stationstorentje
In het torentje van het spoorweg*
station ontbreekt nog steeds de klok,
welke daaruit werd verwijderd toen
in 1943 de spoorlijn naar Haarlem op
last van de Duitsers werd opgebro*
ken. Daar het ontbreken van een be*
trouwbare tijd*aanwijzing in deze om*
geving door de treinreizigers als een
ernstig bezwaar wordt gevoeld, heeft
de burgemeester van Zandvoort zich
tot de president*directeur der Neder*
landse Spoorwegen gewend met het
verzoek in het torentje van het sta»
non wederom een klok te doen aan»
brengen.
De burgemeester heeft thans be»
richt ontvangen dat binnenkort aan
zijn verzoek zal worden voldaan.

éénwording,
De mening dat de
vorming van een Vet:
enigd Europa vooral
de taak van de jeugd
zal blijken te zijn, bef
gint steeds ruimer
veld te winnen. Voor
de ouderen brengt de aanvaarding
van federatief Europa veel meer
moeilijkheden mee dan voor een
jeugd die nog niet in gezetelde opinies
is vastgeroest. Een verdedigbare ge*
dachtengang die zijn neerslag begint
te vinden in toch wel toenemende act
tiviteiten. De internationale uitwissen
ling van studenten en professoren is
er een bewijs van.
Dat juist de intellectuele jeugd, van
wie mag worden verwacht dat zij lei:
dinggevende functies zal gaan bekle:
den met een internationale gedach:
tenwereld wordt geconfronteerd, mag
als voorbereiding reeds tot waarde*
ring leiden.
Niettemin kan men zich niet ver:

„SPEL MET HET NOODLOT"

Brillante demonstratie
van amateurtoneel
Dat het amateurtoneel soms een
hoogte bereikt, waarbij men een
avondlang kan vergeten dat men
„slechts" met het „voogdijkind" van
het beroepstonecl te maken heeft, is
weer eens gedemonstreerd door de
toneelvereniging „Wim Hildering".
Deze vaardige ploeg is gisteravond
voor het voetlicht getreden met een
uit het Engels vertaalde thriller van
Emlyn "Williams, die zo knap werd
gebracht, dat het publiek het achttal
opvoerenden een minutenlange ovatie
bracht.
Wij kunnen ons voorstellen dat
men geaarzeld heeft dit kort geleden
door 'het beroepstonecl vrijgegeven
stuk op de planken te brengen, want
het is een uiterst zwaar spel, waarbij
iedere rol een maximum aan concen*
tratie en tonelische kwaliteiten eist.
Behoudens enkele — overigens ver*
geeflijke — tekortkomingen, heeft
„Wim Hildering" op sublieme wijze
aan deze voorwaarden voldaan.
De zeer navrante sfeer, die al di*
reet in de proloog aanvangt, wordt
uitstekend volgehouden. In het derde
bedrijf wordt een aanvaardbare cli*
max bereikt. Niet een plotselinge ont*
lading van de geraffineerd opgevoer*
de spanning, maar een bijna beklem*
mende situatie rondom de arrestatie
van de moordenaar, die zijn slacht*
offers om het leven bracht omdat hii
de aandacht op zich wilde vestigen.
Een psychopaat met een minderwaar*
digheidscomplex, deze man, die hel
„spel met het noodlot" verloor....
Het spel begint met de bekrachti*
ging door het Gerechtshof van het
door de Rechtbank uitgesproken
doodvonnis over Dan, de moorde*
naar. Het bijna schreiende klokge*
beier, langzaam aanzwellend' bij ge*
sloten doek, suggereerde de terecht*
stelling van de jonge man, die met
z'n leven boette voor zijn ziekelijke
moordlust.
Er is een vrouw vermist in.Essex
en twaalf dagen later wordt haar lijk
gevonden op het terrein van een aan
mevrouw Bramson toebehorend land*
huisje. In dit landhuis speelt zich de
geschiedenis af, die eindigt mei de zo
juist geschetste ontknoping. Even
dreigde het gegeven te ontsporen in
enkele banale toespelingen en gezeg*
den over de niet zonder gevolgen ge»
bleven verhouding van het daghitje
Dora Parkoe met Dan, de ex*kellner.
Gelukkig werd op dit triviale thema
niet doorgeborduurd.

Het „Ballet der Lage Landen"
trad op in Zandvoort
Woensdagavond 25 November, orga»
niseerde het N.V.V. een balletavond
in Monopole, die werd verzorgd door
„Het Ballet der Lage Landen" onder
leiding van Mascha ter Weeme.
Voor dit optreden was de belang»
stelling zeer groot, de zaal was nage*
noeg geheel bezet.
Nadat de voorzitter, de heer A.
Molenaar, een inleidend woord had
gesproken, waarin hij o.a. het feit
releveerde, dat het N.V.V. in 1956
haar vijftigjarig jubileum hoopt te
vieren, gaf mevrouw ter Weeme een
korte introductie met een gedeelte
van 'haar ensemble.
Zoals zij het noemde: „een kijkie
in de werkplaats van het ballet",
waardoor het publiek enig inzicht
kreeg in de dagelijkse training van de
dansers.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Daarna werd de toeschouwers in
een vlot tempo een programma voor»
gezet, zo mooi van rythme, lijn en
kleur, het geheel zo goed verzorgd,
dat dit eerste optreden van het bal*
let m Zandvoort een groot succes
werd.
Daar was o.a. „De Rattenvanger
van Hameln" op suggestieve wijze tot
leven gebracht door Johan Mitter*
trciner, vier geestige episoden uit het
leven van Prikkebeen en Zuster Ur*
sula, uitgebeeld resp. door Karel
Poons en Greetje Donker, de Pas de
Deux uit „Don Quichotte" gedanst
door de eerste solisten Angela Bay*
ley en Pieter van def~ Sloot en niet
te vergeten de grappige „Garden*
Party" waaraan het gehele ensemble
meewerkte.
Het prettige van deze balletavond

Mevrouw Elzinga speelde op groot'
se wijze de vereenzaamde, invalide
Mrs. 'Bramson. Een zeer goede ere*
atie van deze geroutineerde speelster.
En dan moeten wij in één adem met
haar noemen de heer Kees Bruijnzeel,
die een moeilijke rol had in Dan, de
moordenaar, die zich in de gunst
dringt van de eenzelvige Mrs. Bram»
son en haar later vermoordt. Prach*
tig was zijn spel vooral in het derde
bedrijf.
Wil Elzinga, als het nichtje Olivia
Grayne, die door een wonderlijke
speling van het noodlot, liefde heeft
opgevat voor de rampzalige Dan,
had eveneens een lastige opgaaf,
waarvan •zij zich echter buitenge»
woon gekweten heeft. Haar „stille
spel" getuigde van de tweestrijd dn
haar binnenste, een strijd tussen lief»
de en afschuw voor de bizarre figuur
van Dan. Mevrouw Ali Bol, als de
huisjuffrouw Terence, was de humo»
ristische noot in het dramatische ge»
geven, die zij niet overdreef, maar

helen dat het juist de practische,
maatschappelijke obstakels zijn die
een doelmatige eenwording in de weg
staan, 't Bezwaar van de Europese een*
wordingsactiviteit is, dunkt ons, dat
tot nu toe de noodzaak van een Euro:
pese samenleving vrijwel uitsluitend
met de defensie als achtergrond kan
worden aangetoond. Dit moge een
stok achter de deur van de eenwor:
dingszgedachte zijn, een logische evo:
lutie wordt er niet direct mee in de
hand gewerkt. Het gaaf er juist om
van de nieuwe maatschappelijke en
culturele situatie, die door een een:
wording kan ontstaan, een algemeen
en vooral begrijpelijk inzicht te ge:
ven. Dan zal wellicht een Europese
Unie niet een theoretische mogelijk:
heid blijven, die over de hoofden der
bevolkingen
wordt
uitgepuzzled,
maar een doelstelling die ook in de
grote lagen van de volkeren een Ie:
vende gestalte aanneemt.

niettemin op onnavolgbare wijze
bracht.
De heer Arie Mourik had een zeer
zware taak. Niet alleen was hij de
regisseur, welke functie, hij kennelijk
met vakkennis uitoefende, doch hij
vervulde tevens een dubbelrol: Pre*
sident van het Gerechtshof en In*
specteur Belsize. Vooral in de laatste
rol gaf hij blijk van zijn artistieke
kunnen. En op deze plaats hulde voor
de strak gevoerde regie.
De heer iHenny Hildering, als de
ietwat sullige, naar de liefde van
Olivia dingende Hubert Laurie, viel
niet op. Dit kwam trouwens ook
overeen met de bedoeling van de
auteur. Zijn verdienste was het con*
sequent volhouden van de hem op»
gedragen rol. Dus: de goedmoedige
verliezer in het spel met het noodlot.
Joke 'Paap en Tilly Doornekamp,
respectievelijk als Zuster Libby en
Dora Parkoe, speelden hun beschei*
den partii in het grote geheel. Zij
speelden • -weliswaar in de schaduw
van gerenommeerde „cracks", doch
zij deden het goed.
Het decor was uitstekend verzorgd,
evenals de sobere grime.
Over deze uitvoering zal nog lang
worden gesproken. Jammer, dat zij
geen tweede maal kan plaatsvinden.
(H/W.

Wat de Raad o.m. bespreekt Dinsdag
HERBOUW ZUIDERBAD
AANSTAANDE.
In de vergadering van Dinsdag a.s.
zal ook de herbouw van het Zuider*
bad 'besproken worden.
Het blijkt dat het 'Rijk van de
bo'uwkosten (ƒ 419.733) ƒ 369.365 zal
vergoeden. Dit is zeer gunstig voor
de Gemeente. Zodra, van het Rijk de
definitieve toezegging binnen is, wil*
len B. en W. de bouw gunnen, zodat
het Zuiderbad annex restaurant bin»
nen afzienbare tijd klaar kannen zijn.
Het is de bedoeling om de badinrich*
ting en het restaurant afzonderlijk
te verhuren.
Met de bouw wordt niet slechts
een commercieel, doch ook plaatselijk
en sociaal belang gediend, aldus B.
en W.
MOBILOFOON VOOR DE
POLITIE
Hoewel terzake reeds enige jaren een
„pro memorie*post" op de begroting
voorkwam, is tot dusver nog met be*
sloten tot aanschaffing van een radio»,
zend* en ontvanginstallatie ten be»
hoeve van de politie. De hoofdin*
specteur*korpschef van politie heeft
er andermaal de aandacht op geves*
tigd, dat, wil de politiedienst in
Zandvoort — vooral in het seizoen —
ntóar behoren worden vervuld, een
dergelijk apparaat niet langer kan
worden ontbeerd. Vele voordelen zijn
aan het bezit van een „mobilofoon"
voor de politiedienst verbonden.

was, dat de heer Wolfgang Wijde*
veld, die op eminente wijze de muzi*
kale begeleiding voor zijn rekening
nam, voor de aanvang van ieder
nummer een korte verklaring gaf, zo*
dat men de zin van het dansen beter
kon begrijpen.
Het was een uitstekende avond en
we stemmen dan ook volkomen in
met de -\yoorden van de heer Mole»
naar, die in zijn slotwoord, waarin hij
mevr. ter Weeme en haar ensemble
hartelijk dankte, tevens de hoop uit*
sprak, dit „Ballet der Lage Landen"
spoedig weer eens in Zandvoort te
mogen begroeten.
G.H.

Zulks is wel gebleken bij de onlangs
te Bloemendaal gehouden demonstra*
tie, welke ook door enige raadsleden
werd bijgewoond. Bij een ernstig on*
geval kunnen door middel van de
mobilofoon onmiddellijk alle gewens*
te maatregelen worden genomen (op*
roep doktoren, ambulance, bloed*
transfusiedienst, enz.).
Het ligt in de bedoeling eventueel
over te gaan tot aanschaffing van een
vaste en een mobiele radiopost, waar*
mede naar raming een bedrag van
ƒ 6800,— gemoeid zal zijn.
BOUW NIEUWE Ü.L.O.*SCHOOL
Bij het besluit van 24 Maart 1953 no.
4, werd aan de architect B. J. J, M.
Stevens te Haarlem opdracht gegeven
de plannen voor een nieuwe u.l.o.*
school bestedingsklaar uit te werken,
met dien verstande, dat het plan een
zesklassige school zou omvatten.
Jhr P. N. Quarles van Ufford te
Vogelenzang is bereid voor deze
'bouw een terrein beschikbaar te stel*
len, gelegen tussen de woningen aan
de noordzijde van de Zandvoortse*
laan en de trambaan en wel voor een
bedrag van ƒ l,— in totaal.
Een aanbod waarvan B. en W. met
grote erkentelijkheid melding maken.
De heer Stevens, voornoemd, heeft
verklaard, dat het mogelijk is om op
dit min of meer ingesloten terrein
het bedoelde schoolgebouw tot stand
te brengen, met inbegrip van een
gymnastieklokaal. Bovendien kan,
volgens deze architect, op het terrein
een sportveld worden aangelegd.
GRONDRUIL ACHTER
GERKESTRAAT
Achter de Dr C. A. Gerkestraat zal
in verband met de aanleg van 2 voet*
paden grondruil moeten plaatsvinden.
Hierbij zal in de toekomst de tennis*
baan achter hotel „De Schelp" wel
gevaar lopen. De Gemeente zegt ech*
ter toe het gebruik van deze baan tot
l Oct. 1955 te gedogen. Gelukkig zul*
len dan wel de nieuwe banen op het
terrein van de Kennemer Golfclub,
die onder het beheer komen van de
Zandvoortse tennisclub, gereed zijn,
zodat Zandvoort niet voor een tp=
taal gebrek aan speelmogelijkheid
komt te staan.

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen IsH.B.C. 1.
Als de voortekenen niet bedriegen
dan kan a.s Zondagmiddag een span*
nendc wedstrijd worden tegemoet ge*
zien in het Zandvoorts sportpark.
Zandvoortmeeuwen l krijgt n.l. H.B.
C. uit .Heemstede op bezoek, een te*
genpartij die er wezen mag. H.B.C,
doet het dit jaar zeer goed en staat
in de kopgroep. Zandvoortmeeuwen
heeft op dit elftal enige achterstand
en zal zeker proberen deze achter*
stand te verkleinen door de punten
hier te houden. Met spanning zien er
velen naar uit of dit zal lukken.
Een moeilijke wedstrijd staat Zan
voortmeeuwen 2 te wachten. Dit elf*
tal gaat op bezoek bij V.V.B. 2 te
Velsen, één der koplopers. Indien
Zandvoortmeeuwen 2 hetzelfde spel
weet te ontplooien als j.l. Zondag
tegen Schoten 2, dan is de kans groot
dat het op één of 'beide punten be*
slag zal weten te leggen.
Het jun. a elftal, dat momenteel een
goede positie inneemt, krijgt H.F.C, b
op bezoek en zal zich ten volle moe*
ten inspannen om niet aan het kortste
eind te trekken.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal gaat
bij CJ.V.V. in Amersfoort op bezoek
en heeft ogenschijnlijk niet veel kans
op succes. Verrassingen bij voetbal
zijn echter nooit uitgesloten en mis*
schien,.f zullen de Zandvporters nu
eens vóór zo een verrassing kunnen
zorgen.
Programma voor Zaterdag 28 Nov.:
CJ.V.V. l*Zandvoortm. l
2.45 u.
Zandvoortm. 2*S.V.J. 3
2.30 u.
Zanü'v.m. adsp. a=R.C.H. a 3.30 u.
Zandv-.m. adsp. b=R.C.H. d 2.30 u.
Programma voor Zondag 29 Nov.:
Zandvoortm. 1*H.B.C.
2.30 u.
V.V.B. 2=Zandvoortm. 2
2.30 u.
Hillegom 3*Zandvoortm. 4 9.45 u.
Haarlem 8=Zandvoortm. 5 9.45 u.
Zandvoortm. 7*S.H.S. 3
12 u.
Zandv.m. jun. a*H.F.C. b
9.45 u.
H.F.C. d=Zandv.m. jun. b
9.45 u.

Vronwenmiddag N.P.B.
Op de Vrouwenmiddag van de N.P.B.
die op Donderdag 25 Nov. werd ge*
houden in „Ons Gebouw" aan de
Brugstraat, vertoonde mej. E. Bakels
een aantal lantaarnplaatjes van ,Oud,*
Zandvoort'. Hoezeer deze beelden uit
lang vervlogen jaren nog steeds in
het middelpunt van de publieke be*
langstelling staan, werd wel bewezen
door het grote aantal bezoeksters,
waarin deze Vrouwenmiddag zich
mocht verheugen. Ruim 75 vrouwen
waren aanwezig.
GJH.

Zwarte Piet
Om onze kleines en
ten te begroeten en
aardige surprise te
zal Zwarte Piet bij

grote klan*
ze met een
bedenken,
BATA

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
INENTING TEGEN DIPHTERIE
EN KINKHOEST.
Er wordt aan herinnerd, dat de ge*
meentesgeneesheer van Zandvoort pp
Zaterdag 28 November a.s., 's narru'd*
dags 3.30 uur, in het consultatie*bu*
reau aan de Poststraat, de tweede 'm?
spuiting zal toedienen aan de niet
schoolgaande kinderen, die op 31 Oc*
tober j.l. kosteloos tegen diphterie en
kinkhoest werden ingeënt.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887

in de Haltestraat

2135

zijn

2424

op 28 November
en 2 December
•van 2 tot 6 uur

Tijdelijk speciale aanbieding
CHEMISCH REINIGEN

2975
2465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen T. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Baadhulsplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünstrijkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Binko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sötsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw". Tollensstraat 47
en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3.

ZANDVOORT

Haltestraat 39

tel. 2810

HAARLEM

Plein 22

tel. 16761

filialen in Amsterdam, Den Haag,
Hilversum, Leiden.

(!) §NEit|pJll CLEANING SERVICE 0
Te koop: ACCORDEON,
Puntzak-aanbiedingen Atelier voor
80 bas, met koffer en mm

100 gr. Krachtige'Thee,
ziekst. Br. onder no. 9309
Ie kwaliteit
ƒ 0,61
bureau Zandv. Crt.
l grote Kandijkoek,
(Adv.)
een ware tractatie.. ƒ 0,50
200 gr. heerlijke Fondant
Abonneert u
, d
Dames* en Herenkapper
Borstplaat) es,
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen
op de
Haltestraat 11
slechts f 0,39
ZANDVOORTSE
Hartig
en
voedzaam
Ge*
KJL
zouten Pinda's
COURANT
200 gram ƒ 0,49 Zeestraat 30 - Telef. 2718
Puntzaksnoepje Croquant
Dr VAN LEUSEN sprak over:
bonbons .. 150 gr. f 0,49
Als speciale attractie plaat»
(Adv.)
sen wij een taaipop als blik
Een interessante en leerrijke avond.
vanger in onze etalage.
RAADT
U OOK MEE?
Verhoogt de vreugde van het
bevat een veelvoud van de beste geWat wij nodig hebben is een sterk Invulbiljetten verkrijgbaar
St. Nicolaasfeest!
neesmiddelen, daardoor werkzamer dan Maandagavond belegde de Comm.
gezinsleven. Naar buiten uit trekken
voor
Huishoudelijke
en
Gezinsvoor»
andere bij kou - griep - koorts en pijn.
Bij alle geschenken, die U bij ons koopt,
lichting in „Hotel Keur",een zeer be* we steeds het gezicht der gelijkvor*
krijgt U
migheid
en
gaan
samen
met
de
mas*
langrijke
lezing.
Dr
A,
J.
van
Leusen,
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS" arts te Velsen, besprak n.l. het on= samens, omdat het ten ene male niet Haltestraat 37
Uitslagen van Zondag 22 Nov.:
gebruikelijk is om naar buiten uit,
„Gezinsmoeilijkheden".
Nw. Vennep*T.Z.B.
2*4 derwerp:
onze emoties te laten blijken.
En
zijn
betoog
was
zo
doorweven
H.B.C. 5*T.Z.B. 2
2*5 met zuivere, diepdoorvoelde waarhe=
Maar er is één plaats op de wereld
Programma voor a.s. Zondag:
den, die op zo'n bijzonder geestige waar we ons masker kunnen afleg*
T.Z.B. 2=Spaarnevogels 2 2.30 uur manier
5
' •» •""met voorbeelden werden toe- gen en die plaats is ons gezin. Het is
T.Z.B. 3*H.F.C. 9
12 uur gelicht, dat
VANAF ZATERDAG 28 NOVEMBER.
zeer belangrijke dat het gezin zich
het
een
waardevol
genoe*
0.1.0.8. jun. a*T.Z.B. a
2 uur gen was Dr van Leusen te horen daarvan bewust is. AJle opvoedkun*
Zaterdagmiddag:
dige methoden hebben eigenlijk niets
De bekende dichteres Mevr. DraafeGroenes
T.Z.B. adsp. a*Geel Wit b
4 uur praten.
Er is al meermalen op Zandvoort te betekenen in verhouding tot de
veld, hier ter plaatse, zal daarvoor zorgen!
T.Z.B. adsp. b*H.B.C. d
3 uur gesproken
over dergelijke onderwer* sfeer waarin het gezin leeft.
Vanaf Woensdag 2 December tot Zaterdag
Deze. sfeer is beslissend voor ons Maar
probeert U nu
pen, en steeds werden ze weer van
5 December 's middags van 2=5 u. aanwezig!
Z.Z.Z. NIEUWS
andere kant benaderd, maar zei* levensgeluk. En zo kunnen we aan eens een
Alle leden en adspirantleden van de een
den werd dit onderwerp behandeld ons eigen levensgeluk bouwen, want
•JK.EJJZE UIT HONDERDEN GESCHENt
Zandvoortse Zwemclub „De Zee* op
, banketstaafje
een dergelijke eenvoudige, open* dit geluk' is afhankelijk van de wijze
'' KEN VOOR IEDERE BEURS *~ '
schuimers" zullen op Donderdag 10 hartige
wijze, als waarop deze-spre* waarop we met elkaar leven. Het van ons, 't zal U best be*
December, a.s. in gebouw „Zomer* ker het-'deed.
is" deze sfeer die de kracht van onze vallen!
'
^
' V
T extier en - -Confectiemagazijn
lust" het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest
Dr Van Leusen begon zijn lezing kinderen-bepaalt, het eigen huis, het Verder:
vieren.
eigen
gezin,
de
plaats
waarop
we,
als
heerlijke
Speculaas,
met
te
vertellen,
dat
hij
het
nuttig
De avond zal gevuld worden met
aardige Marsepeinfiguren
om over „Gezinsmoeilijkheden" het goed-is, altijd terug kunnen val*
het optreden van Sjors en Sjimmy vond
praten, in de eerste plaats omdat len, dat eigen huis waar we altijd
Droste en: Union
(van de Rebellenclub) in Sprookjes* te
het onderwerp zijn volle interesse welkom zijn.
land.
chocoladeletters
En
als
we
dan
bedenken
dat
de
sa*
heeft
en
in
de
tweede
plaats
omdat
Haltestraat 40 - Telefoon 2087 - •
Het was een grote verrassing voor een medicus uit hoofde van zijn be= menleving voor het Kind in de grote
het bestuur, toen de leider van dit roep
* EEN ELDORADO VOOR ST. NICOLAAS
hierop een zekere visie krijgt en Maatschappij veel harder is dan voor
Toneelgezelschap, de heer Straeter, daardoor
misschien met zijn voor* volwassenen, daar kinderen onderling Schoolplein 4 - Telef. 2467
mededeelde, dat hij en zijn gezelschap lichting anderen
veel wreder zijn en minder fatsoens*
kan helpen.
belangeloos voor Z.Z.Z. willen optre»
begrippen hebben dan de ouderen,
den ter kennismaking met de Zand*
dan moet het duidelijk zijn, hoe nood*
voortse zwemjeugd. De heer Staeter
noemen. Een geweldig applaus viel hem
zakelijk een dergelijk toevluchtsoord
(Adv.)
ten deel.
en zijn gezin zullen zich n.l. binnen*
voor
het
Kind
is.
Vooral
in
de
wereld
kort blijvend in Zandvoort vestigen.
Na de pauze- was 't of we ons in een
van vandaag, vanwaar het lawaai
Enige kabouters onder leiding van
heel andere wereld voelden. De muziek
van
JAN
DE
MAN
doordringt
binnen
in
ons
huisgezin.
en rheumatische pijnen
mevrouw Faillé zullen dienst doen als
We moeten onze kinderen vertrou* Een avond van hoog cultureel kunstgenot. van Pijper is muziek van deze tijd, die
wrijft U weg met
figurant j es in Sprookjesland. Voorts
zich niet wil binden aan een periode, zo*
wen
schenken en laten voelen dai
De culturele kring „'t Helm'' bood zijn Ie* als alles wat wij zoeven hoorden.
staan er voor de kinderen enige
we
ze
vertrouwen
en
ze
niet
voort*
den Donderdagavond 1.1. weer een hoogst • Met het ontstaan van Pijpers Absolu*
verrassingen op het programma.
durend met angst omringen, want
bijzonder concert aan.
tisme werd in ons land de kentering van
KORFBALNIETJWS
angst is het tegenovergestelde van
Jan de Man had het zich niet gemakke* Romantiek Maar: (Modern ingeluid. Een
Voor a.s. Zaterdagmiddag is vastge*
vertrouwen.
lijk
gemaakt
met
een
buitengewoon
veel*
kentering, die hem enige vijandschap van
steld Haarlem e*Z.K.C. a op het ter*
Wat wij vooral in ons gezin moe*
eisend programma, dat aanving met een het publiek op de hals haalde. De klank*
rein aan de Kleverlaan. Zondagmid*
ten pogen vast te houden is het ge*
van
de
schoonste
sonaten
van
W.
A.
Mo*
kleuren door de impressionnisten aange*
Monopolt
dag speelt het tweede twaalftal in
loof in de goede kanten van het Ie*
zart, waaruit de pracht van de volledige wend konden hem niet voldoende bevre*
Haarlem tegen D.S.V. 2 op het terrein Vrijdag 27 Nov. 8 uur: film „Grim ven. Geloof ook in de ouders moeten
vorm
van
het
werk
ons
tegenstraalt
en
digen. De wijze, waarop Pijper zijn muzi*
aan de Schalkwijkerweg.
we onze kinderen meegeven. Kinde*
ist die Heide".
waarin de kleinste onderdelen in juiste kale gedachten ontwikkelde, is bekend
ren willen hun ouders bewonderen en
Zaterdag 28 Nov. 8 uur: idem.
WATERGETIJDEN
verhouding tot elkaar staan, hetwelk een geworden als kiemceltechniek.
wij moeten ons kind de gelegenheid
eigenaardig kenmerk van Mozart is ge*
HW LW HW LW
Strand Zondagmiddag 29 Nov. 2.30 uur: film geven
Het bouwmateriaal van een compositie
om ons te bewonderen.
„Allemaal onzin".
bleven. Er is geen muziek, welker indruk wordt aan een gegeven (motief) ontleend
Nov.
berijdbaar
Zo
ongeveer
luidde
de
zeer
verkor*
Zondag
29
Nov.
8
uur:
film
„Grim
zich
zo
moeilijk
onder
woorden
laat
bren*
29 9/45 16.30 22.19 5.30 14.00=20.00
(dat is geen nieuws).
te inhoud van Dr v. Leusen's lezing.
ist die Heide".
gen dan de zijne en daarom staat zij in
30 10:52 18.— 23.26 6.30 15.00=21.30
Pijpers basis is slechts een kiemcel. Het
Hij
besprak
nog
nader
de
punten:
Maandag
30
Nov.
8
uur:
film
„De
het
tijdperk
der
galante
stijl
nog
altijd
Dec.
Nederlandse muziekleven wordt momen*
snoepen,
liegen,
straffen
en
sneed
avonturen
van
Captain
Clark".
bovenaan.
De
Man
speelde
deze
muziek
1 11.5.7 19•- 16.00*22.30
teel voornamelijk beheerst door leerlin*
nog even het onderwerp der sexuele
met klare toon. Hij wist door een zeer ge* gen van Pijper w.p., al verschillen zij in
2 0.28 7.30 12.56 20.— 4.30*11.00 Dinsdag l Dec. 8 uur: idem.
voorlichting
aan.
Woensdag
2
Dec.
8
uur:
idem.
reserveerde
kracht
van
aanslag
effecten
te
3
1.23 8.30 13.45 20.30 5.30*11.30
aanleg en persoonlijkheid, Badings een der
Hiervan zeide hij: Het hindert niet
verkrijgen, dat de hoorder grotendeels belangrijkste is.
4
2.08 9.- 14.21 21.30 6.00*12.30Donderdag 8 Dec.: Viering van het zoveel
of
U
uw
kind
vroeger
of
la*
School*Sint
Nicolaasfeest.
verzoende
met
de
zangerige
mono*vleugel*
5 2.43 9.30 14.56 22.- 6.30=13.00
Dit alles is bedoeld als toelichting bij
ter inlicht, mits U maar op eerlijke
toon van deze tijd. Jammer dat de vleugel de gehoorde Sonatine no. III van W. Pij*
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.
Andere attracties en
wijze Uw kind op deze belangrijke
wat
hard
aandeed,
voor
Mozart.
per. Indien men dit werk goed beluistert
nuttigheden
BURGERLIJKE STAND
levensvragen een antwoord geeft. En
Hierna volgde' Beethoven's bekende met verstand (en dat is iedereen maar
Zaterdag 28 Nov. van 10 uur v.m. tot met het oog op het vertrouwen zeide
20—26 November 1953
„Sonate
Pathétique".
Beethoven,
die
zo
niet zo gegeven — want luisteren is een
9 uur non.: Tentoonstelling in de hij nog:
Geboren: Johanna Petronella, doch*
geheel anders dan iMozart de muziekvorm kunst op zich zelf) — kan men Pijpers
Clara-Stichting van zelfgemaakte
In de regel kunnen onze kinderen
ter van H. A. Schoo en J. Harte*
men aan zijn krachtige natuur wist te on» werk begrijpen en genieten. De creaties
artikelen.
mits wij hen maar niet te vroeg
veld; Peter Arie, zoon van A. Keur Dinsdag
derwerpen. Men beoordeelt hem veelal van Sem Dresden zijn van^andere allure.
l Dec. 8 uur: Propaganda* alles,
een etiket van volmaaktheid of on*
en W. M. Wooninck; Nelly, doch*
verkeerd, door hem aan te sluiten bij de Zijn toonspraak is bovenal nieuw, feller a
avond Chr. Nat. Vakverbond involmaaktheid opplakken.
ter van C. J. Roodt en K. Koper;
klassieken Haydn en 'Mozart. Een ziel zo* tout prix persoonlijker; a] kan ik zijn
„Zomerlust".
Zoals we reeds zeiden: deze avond
Rudolf' Johannes Franciscus, zoon
als die van Beethoven is en blijft een mys* „Arietta con variazioni" nu niet bepaald
was een zeer 'belangrijke. Jammer dat
van P. W. L. Kerklaan en W. J.
Stadsschouwburg
terie. Zó moet men de tragische uiting, bewonderen.
slechts 'enkele heren door hun te*
Seders; Francisca, dochter van A.
Haarlem
die men in dit werk hoort, opvatten. Na
De vier Preludes van Orthel deden 't
Cluwen en R. E. Misdorp.
Zaterdag 28 Nov. 8 uur: Toneelgroep genwoordigheid blijk gaven voor dit
de ernstige, lange inleiding volgt een heel goed, zij zijn sympathieker van kas
onderwerp belangstelling te hebben.
Getrouwd: L. Grootendorst en W. J.
Theater met „Marie Blanche".
stormachtig gedeelte, waarvan het eerste rakter. Van al deze stukken vond ik Pij*
van de Beek; A. Groen en G. H. Zondag 29 Nov. 8 uur: Toneelgroep Mevrouw van KuijksKqninr;, secre*
thema een razende woede, het tweede pers interpretatie toch het beste.
taresse van de commissie sprak na
Rosielle; A. J. Horeman en H. van
Theater met „Paard eet hoed".
thema een volslagen wanhoop uitdrukt.
Vervolgens „Goyescas No IV (Plaintes
afloop een woord van hartelijke dank
Oorschot.
En dan het Adagio, gevolgd door het bril» ou la Maja et Ie rossignol) van E. Gra*
tot Dr van Leusen.
Overleden: S. Ligtvoct, oud 60 jaar,
lante Rondo. In één woord een mooie nados, heel fijn vertolkt en tot slot „Pour
Ruim 60 personen woonden deze
echtgenote van J. C. Kramer.
gave interpretatie, gezond muzikaal ge* Ie piano" van Cl. Debussy. Hoeveel dicÊ
lezing bij.
G.H.
speeld.
ter staan wij nu reeds bij deze4 moderne
KERKMUZIEKAVOND
Als slot voor idë pauze Schumann's Fransman dan enkele jaren terug! Het
Naar wij vernemen zal het Kerkkoor
(Adv.)
„Carnaval" op. 9. Een zeer fantastisch was een goede gedachte om met dit werk
der Hervormde Gemeente alhier op
en geniaal stuk. De componist heeft de de avond te besluiten — wat klonk de
Verkouden en hoestende kinderen
Zondag 20 December 's avonds om
variatieskunst in zijn „Carnaval" op voor* „sarabande" van deze suite subliem!
Mijnhardt's Kinder Hoestsiroop
8 uur in de Hervormde Kerk weder*
beeldige wijze beproefd. Het geweldige,
Het was een omvattende taak, die Jan
Verzachtend, Losmakend, Hoesistillend
om een Kerkmuziekavond houden.
technisch zeer moeilijke stuk bestaat uit de iMan zich voor deze avond 'had gesteld.
Zeësticakt 26 Zandvoort Tel. 2196
Medewerking verleent o.a. het
een feestelijke Preambule, (een vrij voor* Een hartelijk applaus barstte los aan het
strijkensemble Die Haarlemsche Mu*
spel) waarna hij 17 variaties geeft op een einde van zijn recital en één — ja twee
syckkamer.
thema, dat de letters Asch, een stad in toegiften, een etude van Ghopin en de
Door ruimtegebrek konden wij
Duitsland, 'beoogt. '•
prachtige „Feuertanz" van Manuel de
(Adv.)
ƒ 0,75 per liter
De Finale, de „Marche des Davids* Falla "bleven niet uit.
in dit nummer enig verenigingst
onregelmatige
bündler contra les Philistins", zeer mar*
De pianist ontving fraaie bloemen, aan*
met vlees en spek
nieuws niet opnemen. Wij zul'
stoelgang.
kant gespeeld, sloeg bijzonder in. 'De Man geboden door de Culturele kring ,'t Helm'
len
dit
zoveel
mogelijk
Dinsdag
Dagelijks: RIJSTTAFEL
speelde het werk met grote bezieling en die deze avond weer tot een onvergete*
Vlug, z a c h f en pijnloos w e r k e n
a.s. plaatsen. — Red.
Gelieve tijdig te reserveren
beheerste techniek, zodat hem gerust een lijke voor het Zandvoortse publiek wist
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et.
Schumannsspeler par excellence kunnen te maken.
JAC. BONSET.

alle soorten
haarwerken

Maison „Gemis1'

„Gezinsmoeilijkheden"

MEDEDELING

Sanapirin: elk tablet

L J. Knotter

GRATIS een passend
GEDICHT

„DE WAAG '

Fa.A.v.d, Mije&Zonen

jierpijn

WEEK-AGENDA

li U

Erwtensoep

Verstopping

Piano-recital

ZONDAGSDIENST
Alleen voor spoedgevallen van Ze:
terdag 2 uur iot Maandagmorgen
8 uur.
DOKTOREN:
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne»
weg 3éf telefoon 2813
WIJKZDSTEB:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
P RSEÜ) I K B E U R T E N
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein. '
Zondag 29 November
10 uurÜÈOs R. H. Oldeman, Ie A.&
ventszondag.
7 uur: Ds J. E. Drost, pred. te Aer*
denhout. Jeugddienst.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 29 November
10.30 uur: Prof. Dr M. A. Beek van
AYnsterdam.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis.
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
's Avonds 7.30 'uur Lof.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg- hoek Emmaweg
Zondag 29 November
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
-Dinsdag l December
8 uur; Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: Joh. iH. van Oostveen, evan*
gelist te Voorburg.
Zondag 29 Nov. 9.45 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door de heer
H. Ploeg Jr. van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Spanningen
in deze tijd".

J) Geef uw kind
voor z'n SintNicolaas zo'n
LEUKE PLASTIC
BLOKFLUIT a f 1,25
Plastic Trompet
a ƒ 0,85
Miniatuur 'Mondaccordeon
ƒ 1,05
Ocarina's
ƒ 2,50
Xylophoon
'... ƒ 5,75
Plastic Ukelule
ƒ 15,75
Populaire gramofoonplaten
reeds vanaf ƒ 3,75
Grote sortering Bladmuziek

RIWI
Stationsstraat 16 - Tel. 2395

2953
Op 10 December a.s. hopen
onze lieve ouders, behuwd» en
grootouders
F. MOLENAAR
en
A. E. M.OLENAAR*MULDER
de dag te gedenken dat zij 50
jaar geleden in de echt werden
verbonden.
Wij hopen dat zij. nog lang
voor elkaar en voor ons ge=
spaard mogen blijven.
,
Zandvoort:
C. P. SchaaptMolenaar
J. Schaap
Amsterdam:
G. F. Molenaar
C. MolenaarsVeltman
Zandvoort:
J. Molenaar
J. MolenaarsNievaart
Utrecht:
A. E. FabersMolenaar
K. T. Faber
en Kleinkinderen
Zandvoort, Gasthuishofje 8.

Op 11 December a.s. hopen
onze geliefde ouders
Jb. VAN DUIJN
en
P. VAN DUIJN*KOPER '
de dag te gedenken dat zij 40
jaar geleden in het huwelijk
traden.
Hun dankbare kinderen
Jaap en Janny
Anton en verloofde
en kleinkinderen.
Zandvoort, 27 Nov. 1953
Potgieterstraat 16

Met grote blijdschap geven wij ken*
nis van de geboorte van onze zoon
PETRUS .LEONARDUS
L. Bluijs
A. BluijssUifzinger
Zandvoort, 23 Nov. 1953
Zeestraat 46
Tijdelijk Mariastichting

en 't goedkoopst uit is
Natuurlijk bij Albert Heijnl
Daar vindt hij banket en chocolade,
;<'?" "'-;
' ,"•\ /,"'üt

Wij verlichten
de donkere dagen
door MUZIEK met PHILIPS RADIO
vanaf ƒ 98,— tot de meest moderne
apparaten ad. ƒ 535,—.
Door TELEVISIE: ontspanning, sport,
toneel etc
BIOSOL ad. ƒ 198,-.
ULTRAPHIL ƒ 76,50.
PHILISHAVE ƒ 39,75.
PHILIPS PLATENSPELER v.a. ƒ 74,*
'Maak van Uw Radio een radiogramo»
foon!
Uw oude toestel heeft inruilwaarde l
STOFZUIGERS div. merken op slee
vanaf ƒ 2,— p.w.
Wij verlichten Uw inkopen d.m.v.
ons Amerikaans verkoopsysteem.
U spaart, terwijl U luistert, kijkt of
zuigt. Laat niets U- weerhouden!
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de 6e*
taling met U.
Erkend Philips Service Dealer.
Wij repareren alle merken radiotoestellen, stofzuigers en andere huis*
houdelijke apparaten.
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA

H.
Kostverlorenstraat 7 * Telefoon 2534
ADVERTEREN
in de Zandvoortse Courant
heeft succes!

HOE wilt U gewassen hebben?
ë droog, gevouwen
Maiwac (d.w.z. centrifuge

W at was v.

Ook Sint weet precies waar hij 't hest af

afgeleverd) met E%tf DAG GEREED

_ __
f _0,29
kg

Ttvnnrrwa^
gevouwen afgeleverd
r-n o o »
uroogwas (getumblerd)
us
me* rlF££ DAGEN GEREED f 0,38 kg
ManaelwaS Hjfgoederen getumblerd, overige goederen
iviangeAWds
b gemangeld met 2 DAGEN GEREED f 0,43 kg

Kastklaar
geheel gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED

Wassen] Dekens stomen
MEULMAN per stuk f I,f 0,53 kg

't en marsepein en andere
heerlijkheden te kust en te keur.
En omdat alles bij Albert Heijn
xo voordelig is,
geeft hij deze keer nóg méér....,

•• .yV:

«iet Roomboter
m*

*

- f-

-

ttaii

i

en ecnle

'•
,
per stuk

Aman-

Boterletlers „M" j deien bereid

per stuk

Taal^fjBHrfe» - ^"'/'/^ . . 6 stuks
ff * ^ f fJ vv

s

•<;

f aai Poppen .|.

.

per stuk

stuks

Gekruid Speculaas j/ 2so gram 44en39
Amandel Specuiaas . . . 2 5 0 gram
Chocolade Letters

per sluk 75 en 48
De 'van ouds bekende kwaliteit Melk en Puur

Chocolade Figuren . . vanaf 3 stuks
Suikerwerk Figuren. . »ana| S stuks
Marse^éirt;JFï^u|e| . , . . pe r s tuk
^*r°°fSf?^<i;lCC^

•

•

•

200 gram

Fondani Borstplaat >>v^.

•

250 gram;

25
25
25

BEHANDELING FIJNE WAS

4, telefoon 2919

Geopend van 8*2 uur

Verrassende

Spaar B O F F Ï E - S T R I P S en P A N O R A M A - P L A A T J E S !

ALBERT HEIJN

GESCHENKEN
voor 't gehele gezin
KORT
Voor MOEDER:

maakt U het leven
GOEDKOPER!

Altijd apart l

van

Voor VADER:

sull?erwer

Voor de KINDEREN:

Altijd aantrekkelijk !

Leuke KINDER»
Wollen HEREN VESTEN
Charm. ONDERJURKEN
4.45
32.50 19.95 SWEATERS
•wit en zalm
4.15 3.95
Te koop: 2 éénpers. PITOH»
is onze collectie Schoenen, Pantoffels
met kleine stijging
Charm. ONDERJURKEN
en bont gevoerde Laarzen
PINE LEDIK. met Auping
Onze
Herenafdeling
brengt
U
MEISJES TRUITJES, wol
met jzeer mooie strook .... 5.95 OVERHEMDEN met vaste
spiralen, ƒ 40,— per stuk.
met korte mouw
7.25
Br. no. 9301 bur. Zandv.Crt.
Wasz. ONDERJURKEN
boord, grijs, beige, groen
lange mouw
9.25
zalm en wit
4.75 4.15
10.95 s 8.65 7.95 met
Bijpassende VESTJES .... 9.45 HAARD TE KOOP met
ONZE REPARATIE-AFDELING
Telefoon 2106
NYLON ONDERJURKEN
grond» en achterplaat, ƒ20.
MUNT "ÜTT
26.75 * 15.85 * 12.75 8.75 OVERHEMDEN m. 2 boorden
„Delana" JONGENS»
DOOR KWALITEIT EN VAKMANSCHAP!
Vondellaan 3.
effen en gestreept
13,25 11.25BROEKJES,
div. kleuren .. 11.75
Fant. WOLLEN HEMDJES
Te
koop
aangeb.
zw.
VUL»
met kleine stijging
4.95 4.25 ZELFBINDERS
KACHEL m. onderplaat en Voor woninginrichting, behangen, stofferen etc.
v.a. 1.85
Bijpassend BROEKJE 4.55 4.30effen en bewerkt
nieuwe pijpen, ƒ 25,—.
Leuke KINDER PYAMA'S
Zandvoortselaan 240, na
voor jongens en meisjes
Zwanendons PYAMA'S
Wollen DAMES PULL»
Zondag.
mooie
pasteltinten
..
12.95
11.95
5.85
4.85
ZEESTRAAT 50 - TELEF. 2349
O VERS met-hoge boord.. 14.95
Aangeb. prima
Geruite JONGENSZAK»
WOLLEN SOKKEN
Zwanend. PYAMA'S
T*T Vraagt prijs — 40 jarige ervaring -^
ETNA HAARD,
0.48 0.34
moderne kleuren
3.55 = 2.80 2.15 DOEKEN
zelfvuller. Dr Gerkestr. 137. TER OVERN. AANGEB.: Wanneer U kunt"
12.35 » 11.95 10.75 WOLLEN ANGLETS
2.35
nieuw bankstel (gobelin),
Zwanend.nv NACHTHEMDEN
in ruiten en effen"
2.15 1.95Leuke WANTJES
met kleine stijging
FLINKE WERKSTER 'gevr., bar, theemeubel, dressoir en
~
12.35 * 10.95 8.95
Dl., Vr. en Za. van M2.30 tafel. A. ,J. v. d. Moolen=
KLEUTER WANTJES
Leuke ZAKDOEKJES 0.46 0.38Gekleurde ZAKDOEKEN
uur, v.g.g.v. Aanm. na 7 u. straat 66 rd., na 7 uur.
U niet meer.
2.15
0.75 *..0.62 0.58 blauw en rood
Mevr. Esser, Poststr. 4 hs.
„Swan'* ZAKDOEKJES
voor beginners: lesavonden
Sterke
JONGENS»
„Swan"
ZAKDOEKEN
1.30
0.95
Gevr. l of 2 GEMEUB. of en aanmelden iedere avond
0.75 * 0.60 0.50
WANTEN
".
2.35
WONINGRUIL
GESTOFF. KAMERS met S»10.30 uur. Gezellige sfeer.
GEBREIDE HANÖT
• met kleine stijging
Leuke fantasie DAMES
Aangeb.: A'dam, zonn. 2e gebr. of vrije keuken voor Aanbevelend: W. G. GEBE
SCHOENEN,
div.
kleuren
SGHORTJES .. 3.75 = 3.45 2.85
et., hoekhuis, omg. Surina» jong gehuwden (man vaart), Grote Krocht 30 a.
5.25 4.35 Hollandse BOEREN
meplein, bev. 4 k., keuk., Geen kinderen. Br. no. 9302
COCKTAIL SCHORTJES
KINDERSHAWLS
3.45
Gevoerde
NAPPA
HAND»
hall, badcel, zolderk., telef. bureau Zandv. Courant.
HEEFT U IETS OP TE
4.15 = 3.75 2.95 SCHOENEN
11.751Q.75
KUIKEN? ? Wij kopen alle
Huur ƒ 37,85 p.m.
Witte FANT. SCHORTJES
PLAIDS
Gevr.: huis of ben. huis in Gevraagd :
soorten meubelen en inboe2.70 * 2.15 1.90 WOLLEN SHAWLS
MEISJE of JONGEN
dels. Overal t ontbieden.
Zandvoort of omgeving.
37.50 - 22.75
Gebloemde JASSOHORTEN
. r in ruiten en effen
Br. no. 9303 bur. Zandv.Crt. voor kantoor, goed kunnen» P. Waterdrinker, telef. 2164
f 16,75
met korte en lange mouw
5.95 ~. 4.90 = 3.60 3.35
de rekenen en typen, gene»
9.85 7.95
WONINGRUIL
gen mede in de winkel te Het ideale voedsel
AmsterdamsZandvoort.
helpen. Br. onder no. 9308
Originele DAMESWANTEN
is ons heerlijk
Aangeb.
bel»et.
in
Zd,
bev.
| 'bureau Zandv. Courant.
3.95 3.75
4 k., keuk, badk., zolderk.
FLANELLEN
LAKENS,
gekleurd
en
wit
10.75
9.45
Wollen DAMEStHAND»
en bergzolder. Huur ƒ 49,—. Gevraagd:
7.75 5.90 Gevr. huis te Zandvoort.
SCHOENEN
3.95 2.95 GESTREEPTE FLANELLEN LAKENS
HULP IN DE iHUISH.
ANGORA HAND»
OUD HOLLANDSE DOEKEN
9.75 4.45 Br. no. 9307 bur. Zandv.Crt. liefst intern.
Een uitkomst voor dieet»
SCHOENEN, div. kleuren 4.25
Brokmcier, Haltestraat 50.
ZIJDEN SPREIEN met 2 kanten Voulant, 2 persoons
17.75
WONINGRUIL
patiënten!
Gevoerde NAPPA HAND»
Prima gekleurde KATOENEN WAFEL SPREIEN, diverse
OverveemZandvoort.
PASANO ZOUTLOOS
SCHOENEN
10.95 8.95 pastelkleuren
11.25
Aangeb. gr. huis, bev. 10 k.
GEZONDHEIDSBROOD
Gevr. gr. huis te Zandvoort.
Kantoor Zandvoort
Br. no. 9305 bur. Zandv.Crt. vraagt een

BROSSOIS, Grote Krocht

E. v. d. Vliet & Zonen

Bridgen, klaverjast

Voor uw slaapkamer en huis

Volkórenbrood

De Twentsclie Bank n,v,

Dames peignoirs

t;
u.

Flanel met leuke bloemdessins
Zijde gebloemd, met wol
.'
Gewatteerd in diverse kleuren

Fa, A, v,d. Mije & Zonen

Zaterdag 28 Nov., 30 Nov., l, 2, 3 en 4 Dec. de GEHELE dag geopend tot 9 u. n.xn.

TE KOOP GEVR.
PERCELEN voor belegging.
Br. no. 9304 bur. ZandvlCrt.

J. Th. KORT
HAARLEM

•

Telefoon 2666 ZANDVOORT

TE KOOP GEVR.
Schoolplein 4 - Telef. 2467
.KLEIN HUIS m. woning»
ruil A'dam=C., 3 gr. k., keuk.,
(mnl. of vrl.) Kleedt U goed
bad. Huur ƒ 38,— p. mnd. Sollicitaties schriftelijk.
met 'n
Br. no. 9306 bur. Zandv.Crt.

JONGSTE BEDIENDE

29.75 24.75
29.75 26.95
44.95

HEEMSTEDE

Propaganda -avond Elisabeth DonyeHoed
Chr. Nat. Vakverb.
Voor de feestdagen een
l Dec. a.s. om.'8 uur
schitterende collectie.

Te koop: l en 2 persoons
OPKLAPBED, compl. met in „Zomerlust". Optreden Billijke prijzen.
Pakveldstraat 30 » Tel. 2739
ombouw. Parallelweg 13 a. van de „MUZANTO'S"

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
VOOR DE A.S. FEESTDAGEN
Beha

mot
parfum-sachet
Keuze uit 6 geuren
Lelletjes van Da Ion
Caravelle
Magnolia
Rosa de Ma!
Bouquat Intrigu*
S»r(ng«n

Een aardig

RESTANTEN
TAPIJTEN
Zaterdag verkoop
prachtige tapijten (met
kl. afwijkingen) b.v. Wil»
tons 190x290 van ƒ 110,=
voor ƒ 79,50, 225 x 325
van ƒ 158,= voor ƒ 89,=.
M. Smyrna's 190 x 290
van ƒ 165,= voor ƒ 98,=,
230 x 330 van ƒ 198,= voor
ƒ 135,=. Ook enige extra
grote maten.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bü Grote
Markt, Haarlem.

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Ftjnstrijkery — Snelle aflevering —KASTKLAAB

Pakveldstraat 30a, tel. 2887

DAMES! Zoekt Uw voor=
deel: CHEMICOsWAVE
(stroomloze perm.) nu voor
f 3,— uitsl. m. inl. advert.
geld. t. 30 Nov. Naar/l'dam,
MAISON MODERN, Zee*
dijk 121. Tel. 47671 - K 20.
Woninginrichting

L. Balledux & Zonen
Haltestraat 27 - Tel. 2596
Grote sortering

BALATUM en
COCOSLOPERS

Si. N/c o la as-

of Kerstgeschenk

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIEIEN voor noodzakelijke aankopen, die TT niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen taU deelnemers (winkeliers)
aan net Kennemer Financlerings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen:
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te draeen
krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Uw zaken -worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen :
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspondonten.

j. H. 'G. WKENINK

Gemeente Gasbedrijf
Toonkaxner - Watertoren

Gas

fornuizen
comforen
keukéngeysers
geysers voor douche en bad
wasmachines
systeem Morley
kachels
haarden enz.

worden door het Gasbedrijf a contant of in huur:
koop geleverd via de erkende installateurs.
De ingezetenen worden beleefd uitgenodigd tot
een bezoek aan de Toonkamer voor gasartikelen,
Thorbeckestraat 27 (Watertoren),

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein » Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550
Van VRIJDAG 27 tot en met
ZONDAG 29 NOVEMBER, 8 uur
Sonja Ziemann, Maria Holst, Rudolf Prack, Willy
Fritsch, Hans Richter, Hans Stüwe in:

Grün ist die Heide
Reeds 50 jaar koopt men in Zandvoort

BOTERLETTERS

IN CUP A-B-C

De volmaakte kleurenfilm! De volmaakte muziek*
film! De volmaakte amusementsfilm! Toeg. 14 jaar
Vanaf MAANDAG 30 NOVEMBER t.m.
WOENSDAG 2 DECEMBER, 8 uur
Gregory Peck en Ann Blyth in:

95

4.

Wala corsets en gaines in Franse elastische Charnel95
50
kant van

f 14. ,0tf 49.

Tel. 2820

Wala onderjurken met 4 verschillende cups, in wit
zwart en zalm vanaf
TF 95
De verkoop voor Haarlem staat geheel onder leiding van
Mevrouw Peters-Smit, ontwerpster c/er Wala-modeilen.
cth&ëtt&m

Tel. 10605
GROTE HOUTSTRAAT 110, HAARLEM T.O. CINEMA PALACE

Een Qualiteitsproduct

Sint Nicolaas zegt altijd: Het goedkoopste adres is
Magazijn

't Wonder van Zandvoort
en heeft de grootste collectie in
Speelgoederen, Luxes en Huishoudelijke artikelen,
Dru keukenuitzetten, Sola artikelen,
Verlichte Rooktafels, Glas, Porcelein en Aarde*
werk, Boldoot Eau de colognes
Wij .hebben te veel om op ~te noemen
Ziet onze 4 etalages l
SWAIAJESTRAAT 9 - TELEFOON 2418
V.a. Zaterdag geopend tot 's avonds 9 uur.
'
Ook Dinsdagmiddag geopend .

De avonturen
van Captain Clark
met Anthony Quinn, John Mc Intyre, Andrea
King. In spectaculair Technicolor. Men moet de
dag niet prijzen, voordat men 's avonds „De
Avonturen van Captain Clark" heeft gezien.
Toegang 18 jaar.
ZONDAGMIDDAG 29 NOVEMBER, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
oerkomische film

Allemaal onzin
De komieken Jollson en Johnson doen U schater
ren om hun dwaze creaties.
Alle leeftijden.
DONDERDAG 3 DECEMBER gereserveerd voor
de viering van het School=Sint Nicolaasfeest.

Nuttige

Sint-Nicolaasgeschenken
'Halfwollen dames* en heren=onder=
kleding. Kindergoed. Kleedjes, lakens
slopen, tafellakens, wol, kousen, sok=
ken. Vitrage. Dekens. Lopers en bas
latum. BEDRIJFSKLEDING.
Ook hebben we mooie Manchester
JONGENS PLUSFOURS.
Komt u eens kijken; wij hebben te:
veel om op te noemen.

Wat zeg je

Fa A. v.d. Veld-Schuiten
Kruisstraat 12 - Telef. 2360
Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Komt ze niet keurig voor de dag?
Dat leuke rokje dank ik aan De
Gruyter's cassabons. Vier maanden
ben ik pas klant, maar ik kreeg
toch al f 12.— uitbetaald. Dat gaat
vanzelf als je klant van De Gruyter
bent!
«

i
v%v..'.%iv

^^S

i

VEILING

EN BETERE W A A R
EN TIEN PROCENT
ALLEEN

van diverse Meubilaire goederen
op Woensdag 2 December
's morgens 10 uur
in „Ons Huis", Dorpsplein
w.o.: Jacobijn huiskamer ameubl.;
•dressoirs; eiken spiegelkast; eiken
litsjumeaux; mooie uittrektafels; O.H.
stoelen; theemeubel; huisbar; leren
clubs; viool; boeken, w.o. complete
serie Memoires Churchill; collectie
nieuwste gramofoonplaten; opklap*
bed met ombouw; tuin ameubl. en
vele andere goederen.
KIJKDAG: Dinsdag l December van
2 tot 8 uur.
Goederen kunnen nóg bijgevoegd
worden. Inlichtingen dagelijks.
Veilingmeester
P. WATERDRINKER
Telefoon 2164

De Gruyter geeft korting op al ie
artikelen, behalve suiker, zout, soda.
Wissel de cassabons in wanneer U
wilt. Bewaar ze zolang U wilt.
Hoe groter het bedrag wordt, des
te meer plezier hebt U ervan.

de Gruyter
.131126.
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Zandvoortmeeuwen
verloor onnodig van H. B. C.
Het was wel een teleurstelling, <Je 0-1
nederlaag van Zandvoortmeeuwen tegen BDBC. Het 'begin was zo bemoedigend, een sterk overwicht van de
thuisclub, waartegen de Heemstedenaren -weinig wisten in! te brengen.
Kans op kans werd • gemist, doch de
geluksfactor ontbrak ook helemaal. De
gasten verdedigden zich tot het uiterste, met als zwakke plek in de achterhoede de doelverdediger Grijmans.
Maar de Zandvoortse voorhoede
heeft de gehele wedstrijd schijnbaar
niet in de gaten gehad, dat deze doelman niet „klemvast" genoemd kon
worden, want slechts een enkele maal
werden eens schoten op hem afgevuurd.
Zandivoortmeeuwen was overtuigend
sterker maar zoals het meer gaat, het
eerste - niet het enige - doelpunt
kwam aan de andere kant. Een aanval
wist (Halderman te onderbreken door

Humanistisch Verbond
De Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond hield Woensdagavond j.l. een vrij goed bezochte
huishoudelijke vergadering in hotel
Keur, welke mede werd bijgewoond
door de Voorzitter van het Gewest
Noord-Holland en door twee bestuursleden van de afdeling Haarlem.
Met algemene stemmen werd tenslotte afgezien van een aanhangig gemaakt voorstel tot samenvoeging van
de afd. Zandvoort met de zoveel grotere afd. Haarlem. Dat geschiedde,
dank zij de vriendelijke geste van het
Hoofdtoestuur van het Hum. Verbond
om door een flinke financiële steun
de Gemeenschap Zandvoort in staat te
stellen tot de reeds lang begeerde grotere activiteit naar buiten en naar
binnen.
Vast staat nu, dat in dit seizoen nog
drie, wellicht vier, openbare vergaderingen zullen worden gehouden. Verd'&r bestaat -hec voornemen tot het
houden van toesloten samenkomsten
met introductie van geestverwanten,
in welke vergaderingen bepaalde onderwerpen na inleiding door een spreker uit Zandvoort of omgeving ter discussie zullen worden gesteld.
Voorts ligt het in de bedoeling het
komende jaar folders ea andere kleine
geschriften te verspreiden, omdat
iedere buitenkerkelijke hier zich rustig kan bezinnen op de vraag:
Ben ook ik, niet moreel verplicht me
aan te sluiten Dij het Humanistisch
Verbond, om het materieel en geestelijk te steunen in z'n strijd voor
'het moderne humanisme, d.w.z. voor
•een moreel en geestelijk verantwoordde levenshouding, vrrj van
dogma's?
In Zandvoort, waar stellig 1/3 der bevolking buitenkerkelijk is, heeft het
zeker zin die vraag gedurende enige
tijd met grote nadruk1 te stellen. Een
hevegtiTgtendi lantwioord ap< idi)e- vraag
door zeer velen, die daarmee dan tonen hun verantwoordelijkheid jegens
zichzelf en jegens de medemens ten
volle te beseffen, zal het geestelijk leven in Zandvoort in hoge mate ten
goede komen, aldus het Humanistisch
Verbond te Zandvoort.

de bal tot hoekschop te verwerken.
Duivenvoorden kreeg de bal voor zijn
voeten en geen seconde later had deze
uitstekende midvoor Keur het oiakijken gegeven (0-1).
De thuisclub bleef energiek aanpakken, maar had met veel tegenslag te
kampen. Schoten van Visser en Water gingen rakelings langs of werden
op het laatste moment nog gekeerd.
Een halve minuut voor rust ondernamen de gasten nog eens een aanval en
zagen zelfs kans de stand op 0-2 te
brengen1. Doch scheidsrechter van
Maurik had juist in een onderdeel
van een seconde tevoren voor rust gefloten en annuleerde derhalve het
doelpunt. Hij had echter de eerste
helft van de wedstrijd maar anderhalve minuut verlengd, hoewel er zeker een oponthoud van vier minuten
was geweest voor aen ongeval.
Vol goede moed werd de strijd hervat, waarbij Zandvoortmeeuwen ternauwernood aan een doelpunt ontkwam. Het initiatief werd al gauw
door de thuisclub overgenomen, maar
voor 'het doel was het droef.. Gezegd
moet trouwens worden, dat de Heemsteedse achterhoede met het gepingel
voor haar doel wel raad wist. HBC
moest alle zeilen bijzetten, vooral tegen Wet einde, wtaarvan jhet gevolg
was, dat de strijd een fors karakter
kreeg. Halderman en Castien probeerden het op allerlei manieren, maar za•gen geen kans een bres in de verdediging te schieten. Een doelpunt aan
de andere kant werd geannuleerd, zodat het einde met een 0-1 nederlaag
kwam. Een gelijk spel had de verhou•digien' beter weergegeven. Maar ja,
doelpunten beslissen nu eenmaal een
wedstrijd.

SINT NICOLAASFEEST
van de scholen
Donderdag zal, zoals wij reeds eerder berichtten, het Sint Nicolaasfeest
voor de Zandvoortse scholen plaatsvinden in Monopole.
Des morgiens zal Sint 'Nicolaas in
het theater bij de laagste klassen op
bezoek komen, waarna het Ned. Mavionetten-theater een uitvoering zal geven.
Des middags en 's avonds volgt de
opvoering van het toneelstuk „De pantoffels van Abu Kasim" door het onderwijzend personeel van de verschillende scholen. .

Zandvoorts Mannenkoor
heeft een nieuwe dirigent
Het Zandvoorts Mannenkoor heeft
Woensdagavond de heer Bertie Bjjleveld te Amsterdam, na het gehouden
proef-concert, tot nieuwe dirigent van
het koor benoemd, in de plaats van
de heer Moonen die moest bedanken
wegens zijn benoeming tot 2de dirigent van het Eindhovens Philharmonisch orkest.
De heer Bijleveld is nog slechts 26
jaar oud. Hij behaalde zijn staatsexamen orgel en koordirigent en ontving zijn opleiding voor orgel van de
organist Anth. van der Horst en voor
dirigent van de heer George Stam, de
huidige directeur van het mannenkoor
„Apollo".
Hij is dirigent van een kerkkoor in
Amsterdam en 3de organist van de
Jeruzalemkerk aldaar.

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Gevarieerde Zandvoortse medewerking
voor propaganda-avond
Het bestuur v,an de speeltuinvereniging „Kindervreugd," kan tevreden zijn
over de financiële resultaten van de
Zaterdagavond in Zomerlust georganiseerde propaganda-avond. Het doel
was gelden te verzamelen voor de aankoop van een projectietoestel (kosten
ƒ 900,—). Het volle bedrag zal heus
niet zijn ingezameld, maar men zal
wel op de goede weg zijn. Men had een
welwillend publiek, dat soms diep in
de zak tastte!
De zaal was tot de laatste stoel bezet. In zijn openingswoord liet de voqrzltter, de heer J. Spierieus, vooral uitkomen, dat de komst van Mevrouw en
burgemeester van Fenema, het bestuur
dankbaar stemde. De belangstelling
— ook bij de autoriteiten — voor het
jeugdwerk is stijgende, dat geeft het
bestuur moed' om op deze weg voort
te gaan met het moeilijke en soms
ondankbare werk. Ook de rijpere jeugd
heeft men kunnen interesseren, doch
indien men deze wil vasthouden, zal
het zaak zijn qm binnen afzienbare
tijd! 'de beschikking te krijgen over een
jeugdgebouw.
verenigingsbesturen
Verschillende
hadden hun medewerking aan deze
avond toegezegd en samen met de
eigen groepen verkreeg men zodoende
een vlot programma dat .door de heer
C. Schaap op een gezellige wijze in elkaar werd „gelijmd". De stemming was
al direct in orde toen de Speeltuinband een potpourri van zeemansliedjes
ten gehore bracht. Mevr. Sluis vertolkte twee liederen, — o.a,. „Ich btn verliebt" — met pianobegeleiding van
mej. A. Weber, Opvallend was 'het op-

klapt

Agenda voor vanavond

(Hoop doet leven)

Laat ik nou maar meteen met de deur — ik ken TJ — dat TJ 't met mij eens Raad een gelukkige oplossing voor de
in huis vallen: 't Zit me niet zo lek- zijt. Ik wil niet aanduiden wat mij zo moeilijkheid van het evenwicht heeft
ker. Ik zou best es willen weten wat in Uw gezelschap tegen staat — het gevonden. Alles in de wereld hangt af
mij allemaal1 te wachten staat op Za- zou mij te ver'~voèren en ik heb nog van evenwicht. Van de trapeüe-wer'teirdagav.ond . Natuurlijk hoop ïk op meer te doen vandaag — ik wil mij ker tot minister-president evenwicht
de een of andere miraculeuze wijze tot echter bepalen tot het uitspreken van moet er zijn.
)de club 'zoeterikken ite toehoren, de mijn hoge waardering voor de wijze,
Ik rnoet zeggen — uw oplossing is
brave jongens, die het lekkers uit de waarop de gemeentenaren door TJlie- geniaal. De ene keer acht-zeven en
zak van Sinterklaas krijgen. Tegelijker- den een bijdrage in de levensvreugde een andere maal weer zeven-acht.
tijd denk ik echter aan andere dingen, wordt verstrekt.
... plaats breng„ ik hulde aan
Van deze
die het deel zijn van' de dwarskijkers
Wanneer ik dokter was en ik had uw magistrale visie op de noden van
en de ellendelaars, die nooit anders ge- een patiënt, die aan zwaarmoedigheid het ogenblik. Een brede visie welisdaan hebben dan anderen het leven
zuur maken. En toch
ook hier heb
ik goede hoop, dat Sinterklaas de gave
van het juiste inzicht heeft, want ik
deed alles in het belang van die an•deren. Ja heus, TJ moet me geloven,
ik zie .TJ glimlachen, misschien een
tikkeltje wrang, maar in dit grote uur
aan de vooravond van de dag: van de
maneschijn door de bomen en de hoge,
hoge daken, vergaat mij mijn spotlust
Ik kan U wel zeggen dat het hart
van een druiloor als ik, op z'n tijd vol
verwachting klopt. En daar zit iets
verhevens in. 't Kan me in deze dagen
mateloos ontroeren als ik hoor zingen
van de stoomboot, die helemaal van
Spanje komt (met de complimenten
van Franco en Don José) en die, nooit
es in een beste Zuidwester verzeild
raakt, zodat het huppelende ros op het
dek de zenuwen krijgt. Om van z'n
baas maar niet te- spreken. Heerlijk is
't als alles terecht komt. Zo hoort het:
Speciale filmvoorstelling
Wie zoet is krijgt lekkers
wie stout
is:
de ROE! Persoonlijk vind ik Zijne
Op Vrijdag 18 Dec. wordt des avonds Excellentie
Sint
Nicolaas
de
meest
om haïf elf in Monopole de Scotland
man. Rechtvaardiger dan
Yard-film „The tolue land" vertoond, rechtvaardige
Carthy en de hele kliek (noem
waardoor de toeschouwer een indruk Mac
maar op) voor en achter het ijzeren
krijgt van de jeugdcriminaliteit. De ze
gordijn.
vertoning heeft plaats voor leden van
Onbewust zit je midden in de wehet politiepersoneel (ook de reserve- reld-politiek.
Heb je 't even over de
politie), alsmede voor die van het Goed heilig rnan,
die z'n' knecht door
Ned. Rode Kruis en de Zandvoortse smerige schoorstenen
jaagt, puur alRedding-Brigade, jeugdleiders, etc.
leen om Moriaantje wat in het laarsje
en het schoentje (dank TJ Kapoentje)
te laten dden. Mij zo'n werkgever. Ik
Installatie van
had 'm lekker nodig. Nou ja, ik bedoel
Jeugdverkeersbrigades
dan: heb je 't even over die wonderlijke man. dan raak je van1 de wal in
Op 7 Dec. zal Burgemeester Mr H. M. de
sloot en van het dak in de schoorvan Fenema des middags om half drie steen
en van de Bisschop van Myra
de jeugdverkeersbr;gades officieel in- naar het
Huis, het Kremlin en
stalleren. Op de oversteekplaatsen zal misschien Witte
nog wel het paleis te Soestde burgemeester als „eerste" naar de dyk.
overkant geloodst worden.
Het verschil zit 'm alleen 'hier iri dat
Magistrale rede.
ik een afgrijselijke hekel heb aan Mac.
Carthy
en dat ik wild ben van SinterExpositie
klaas.
_,. waar,, maar verantwoord ... acht-zeleed, dan zou ik hem adviseren op
van St. Nicolaasgeschenken Ik vind anders dat-ie 't toehoorliik korte termijn zitting te nemen "ïn de ven is~dè oplossing." Men"zeglTaltijd
heeft tegen onze verrukkelijke Raad of op de publieke tribune. Dat de helft plus één is klassiek en noodDe afdeling Ar.beidstherapie, waarvan gezegd
Inderdaad, mevrouw is om 't even. Alleen het eerste geval zakelijk. Dat zou dan in uw geval acht
Zr Hendriks aan het hoofd staat, or- Gemeenteraad.
en
de
henen
mogen niet mopperen. Dit levert presentiegeld op en het tweede en eiem half worden. Maar dan zou
ganiseerde j.l. Zaterdag in de Clara- in 't algemeen,
natuurlijk,
want op de niet. Maar de morele uitwerking is zich één van U door midden moeten
Stichting een expositie van handwer- keper beschouwd, zijn er hier
en daar dezelfde en daar komt het op aan.
snijden
En dat kan zelfs van een
ken, o.a. tassen, schortjes, baby-kle- nos;
wel een paar Edelachtbaren, die
Het verheugt mij dat de burgerij raadslid nauwelijks verwacht worden.
ding. Rabana-theemutsen en speel- dik aan
de gard toe zijn.
langzamerhand begint in te zien dat Inderdaad zou het gemeentebelang er
goedtoeesten.
Ja, de Sint stak een uitstekende re-* er wat te beleven valt tijdens een mee gediend zijn, maar om de kerk in
Al deze artikelen waren met zorg devoering
af
van
het
bordes
van
het
raadszitting. Een gezond symptoom het midden te laten, koos uw meergemaakt en by uitstek geschikt om raadhuis. Meesterlijk, zoals hij ieder- van
ontwakende burgerzin. Ongezonde derheid de helft ulus een half Beals St. Nicolaasgeschenk te dienen.
onder uit de zak gaf
sensatiezucht tiert echter ook welig, scheiden en charmant. Tóch een geHet 'geheel was smaakvol geëtaleerd een
Nog
hoor
ik
hem
zeggen:
Als
het
onkruid tussen de aardappe- halveerd lid en tóch een hele acht.
door de Firma A.M.I. te Haarlem, die
Mevrouw, mijne heren
len, maar als TJ met de hand op 't Waarlijk geniaal, zoals ik al heb geoch hiervoor geheel belangeloos beArtikel 243 van de Gemeentewet hart en het Reglement van orde kunt zegd en tevens het ei van Bartali
schikbaar stelde.
zegt dat Gedeputeerde Staten beslis- verklaren het gemeentebelang voor te
wij vernemen werd ook deze Sen over de begroting vóór de aanvang staan, dan mogen TT lasterlijke aan- Veel meer werd er nog gezegd dooi
Naar wrj
tentoonstelling wederom een groot Van het jaar, waarvoor zij moet die- tijgingen. van welke zijde die ook de grijze Bisschop, maar wederom
succes.
nen.
komen, Siberisch laten. Ik weet niet plaatst ruimtegebrek mij voor een heDeze omstandigheid noopt mij enige of TJ weet wat het betekent door iets vlge tweestrijd: Nu ophouden of de
welgekozen woorden tot TJ te richten, Siberisch te worden gelaten. Brengt .bons krijgen van de redactie En aanJaarvergadering
in de hoop. dat U alles voor zoete U dan uw vacantie maar eens op Ma- gezien ik geen meerderheid' heb of
De Zandvoortse Handelsvereniging koek zult slikken. Ik ben trouwens' ook delra door.
ben, houd ik natuurlijk op. Zeg er wat
houdt op Donderdag. 10 Dec. haargekomen om de goê-gemeente zoete
Voor dat ik nu weer naar Spanje van.
j aarvergadering.
koek te laten slikken en ik weet zeker rijd, moet ik nog releveren dat uw
BARTJE.
Irnnflr
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breden van de balletgroep onder leiding van mevr. Failé, met een matrozendans. De lichteffecten waren jammer genoeg iets te donker gehouden.
Mevr. J. M. Bisenberger-Kromhout
en de heer Jb. Bos lieten de zaal meesdngen en meespelen met het leuke
liedje „Ik ben een mizikant", terwijl
eerstgenoemde voor de pauze nog een
aardig verhaaltje vertelde, n.l. „Frederica de kip" van Godfried Bomans.
Veel succes .boekte het eerste optreden van het mandolinegroepje onder
leiding van de heer P. H. Thörig.
Vooral indien men toedenkt, dat de
jongens en meisjes slechts enkele
maanden les hebben, was dit optreden
een prestatie.
De Rilini's brachten eien leuke potpourri met hun accordeons. Ook de
balletgroep trad nogmaals op.
Na de pauze sprak de heer van der
Linden, secretaris van het Speeltuinverbond, een kort woord over het
speeltuinwerk en wekte vooral de
ouderen op tot daadwerkelijke steun.
Ook de mondaccordeonvereniging
„Excelsior" onder leiding van de heer
J. A. Paap ontbrak niet op het appèl
en gaf enige fraaie nummers ten beste.
De heren Jb. Bos en L. Paap lieten op
komische wijze het schetsje „Scharesliep" zien, de balletgroep vertolkte
nog de ..Valss triste" van Sibelius, alsmede een Nocturne van Chopin, terwijl de Speeltuinband het officiële
programma met enige vlotte nummers
afsloot.
Het projectietoestel werd hierna nog
even in werking gesteld met de vertoning van een ouderwets, maar toch
nog komisch aandoend muziekfilmpje.
De rest van de avond en de nacht
werd doorgebracht met dansen op
muziek van de band „The Sea Side
Rhythm Club" én met het rad van
avontuur.
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1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot vaststelling van een
alglemeen ambtenarenreglement.
3. Voorstel tot het opnieuw vaststellen van een verordening op de heffing van de straatbelasting.
- 4. Voorstel tot aanschaffing van
eien mobilofoon-installatie ten taehoeve van de politie. .
5. Voorstel tot aankoop van grond
voor de bouw van een ulo-school.
6. Voorstel tot ruiling van grond
nabij hotel „De Schelp".
1. Voorstel tot vaststelling van een
partiële herziening van het uitbreidingsplan (plan-J.)
8. Voorstel tot 'het voorlopig vaststellen van de gemeente-rekening over
1951.
9. Voorstel tot wijziging van de
verordening op de heffing van keurlonen.
10. Voorstel tot verhoging van de
bouw- en grondvoorschotten aan de
Woningbouwvereniging
„Eendracht
Maakt Macht".
11. Voorstel tot wijziging van de
beheersverordeningien voor de dienst
van publieke werken en het grondbsdrijf.
12. Voorstel betreffende de winsten van het gas- en waterleidingbedrijf.
13. Benoeming van leden van het
bestuur der gemeentelijke instelling
voor Maatschappelijk Hulpbetoon.
14. Voorstel tot herbouw van het
„Zuiderbad".
15. Voorstel tot wijziging van de
overeenkomst met de woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht", betreffende de gemeentewoningen.
16. Rondvraag.

Voor de „stille armen"
Wij zijn zeer verheugd U te kunnen
mededelen, dat ons verzoek om spon»
tane medewerking der ingezetenen
van Zandvoort voor hulpverlening
aan z.q. „Stille Armen" niet vergeefs
is geweest. Met genoegen laten wij
hieronder de eerste verantwoording
volgen:
N.N. ƒ 10,-•; G.O. ƒ 5,-: Mevr.
B.F. ƒ 10.—; B.E. f 10,-; Zandv.D.
ƒ 100,-; N.N. ƒ 10,-; Mevr. v.d.M.
ƒ ],-; Fam. S.v.H. ƒ 10,-; J.S. ƒ5,-;
S.S. f 10,-; Fam. v. P. f 5,-; A.K.
ƒ 7,50; Mevr. G.M. ƒ'2,50; v.'K.
ƒ 25,-. Totaal ƒ 211,-.
Gaarne nodigen wij U uit, dit goe*
de voorbeeld te volgen.
Zoals reeds werd medegedeeld Vfori
den giften gaarne in ontvangst genos
men door de heren S. Slagveld, Ko=
ninginneweg 26 en J. A. B. v. Pagée,
Brederodestraat 35. Ook kunnen uw
'bijdrage worden gestort op postrekes
ning 499496 t.n.v.'de heer S. Slagveld.
.Het Comité.
Mr. iff. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van 'Pagée.

Gegund
Dooi1 het gemeentebestuur is gegund
aan de combinatie D. R. de JongN. W. Moeke te Haarlem voor een bedirag van ƒ 317..989,- hiet itwuwtrijpmalaen van terreinen, omgeven door
de Dr C. A. Gerkestraat en de Brederodestraat.

3,2. Zwakte piet met 't Witte
Toen Sinterklaas vorige week in Amsterdam aankwam, omringd door wel
tien Zwarte Pieten, was er eentje met
een wit kuifje onder zijn baret uit.
Dat was eigenlijk geen echte zwarte
Piet, dat was Toontje, een jongetje bij
ons uit de buurt. Hebben jullie hem
ook gezien?
En als je graag wilt weten, hoe die
blonde Toontje nu als zwarte Piet met
Sinterklaas mee uit Spanje kwam, dan
zal iic jullie dat eens vertellen. Luister
maar goed!
Vorig jaar, toen Sinterklaas in Nederland kwam,' om aan jullie allemaal
lekkere snoepjes en mooie cadeautjes
te brengen, stuurden veel kindertjes
en ook veel grote mensen hem brieven.
De kindertjes deden die brieven in hun
schoen en de grote mensen plakten er
een postzegel op en stopten hem in de
brievenbus.
En zo kwamen al die brieven bij
Sinterklaas.
Nu was daar eentje bij van Toontjes
moeder. Dat was een heel treurige
brief, want ze schreef dat Toontje altijd zo stout was en zo .brutaal en of
de Sint daarover nu niet eens wilde
komen nraben. Kn dat deed de Sint.
Op een avond. toen. Toontje al lang
lag te slapen kwam hij bij Vader en
Moeder op visite. Hij praatte heel lang
met ze en Vader en Moeder vertelden,
dat Toontje hun toch zo'n verdriet
deed, zodat ze eigenlijk geen raad
meer met hem wisten, zo'n stout jongetje was die Toontje. En vroeger toen
hij nog kleiner was, toen was hij altijd
zo lief geweest.
Ineens hoorde de Sint onder de tafel
een heel raar geluidje en toen hij eens
groet! keek, zat daar Orre-Snorre, de
grote grijze kater. De tranen biggelden hem. over zijn wangen.
„Och. och Orre-Snorre, waarom heb
je zo'n verdriet?" vroeg de Sint.
„Miauw Sinterklaas", zei Orre-Snorre, .jyfiauw, Toontje plaagt.mij ook altijd zo, miauw". En met zijnvoorpootje
moejst Oarre-Snorre de traantjes uit
zijn ogen vegen, anders kon hij de
Sint niet eens aankijken
Nou. öat was een 'heel akelige geschiedenis die Sinterklaas daar te ho-

GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
Af A. handbal

Heren: Heracles 1-O.S.S. l
10-11
(zaalhandbal)
B.G.V. 2-O.S.S. 2

5-8

Het 1ste herenteam heeft een buitengewone prestatie geleverd om met 2
spelers minder, |het sterke Hejracles
te verslaan. Hiervoor heeft het zeer
hard moeten werken. Het is O.S.S. tot
10 min. voor tijd niet gelukt om ook
maar één maal voor te komen staan.
Toen de spelers inlichtingen hadden
gevraagd omtrent de nog te spelen
tijd en zij vernamen dat dit nog 10 minuten was. zijn zij als één man ten
strijde getrokken. Men voerde het
tempo zo hoog op dat Heracles totaal
verbluft was over de snelheid van onze O.S.S.ers. En voor zij zover waren
dat zij het juiste tegentempo gevonden hadden, met nog 4 min. te spelen,
was de stand 9-9: Nu werd er hard
gevochten voor een overwinning. De
gehele zaal stond op stelten. De wsiruige O.S.S. -supporters overstemden
de vsle Amsterdammers. Onder deze
aanvuring trok O.S.S. nogmaals met
het gehele team naar vovsn. Het ging
zo razend snel'dat er niet één Hercalesspeler aan te pas kwam. De bal
ging de O.S.S.ers van hand tot hand
tot plotseling E. v. d. Bos zijn kans
schoon aag en deze aanval met een
vlijmend hard schot afsloot. Het resultaat was een prachtig doelpunt. 1110 voor O.S.S. Meteen na de afworp
uit het middenveld floot de scheidsrechter voor het eindsignaal. Een
zwaar bevochten zege, doch daarom
juist dubbel mooi!
ZAND V. HOCKEY CLUB

De eerste wedstrijd in de tweede helft,
S.C.H.C. II-Zandvoort, is in een 3^T
nederlaag voor Zandvoort geëindigd.
Zandvoort miste twee goede krach.ten, K. Nussink en E. Vleeming, waardoor het elftal wel enigszins verzwakt
was.
S.C.H.C. was inderdaad sterker dan

Vul in

win*

(DE SINT GAF f 5,3 x ƒ 2,50)

EN

M*st genoegen menen wij te kunnen
vaststellen dat zich langzamerhand
een kern van puzzelaars begint te vormen op wier oplossingen wij elke keer
kunnen rekenen.
En daarbij komt dan' de groep losvaste inzenders, die natuurlijk even
welkom zijn.
De oplossing van het vorige kruiswoordraadsel luidde dus:
Horizontaal:

1. nu; 3. os; 5. poon; 7. bis; 9. erf;
11. af; 13. ra; 14. das; 16. rem; 18.
aria; 19. as; 20. st.
Verticaal:

2. ups; 3. one; 4. N.B.; 6. of; 8. Inca
(Inka); 10. ruwe; ai. ar; 12. fa; 14,
Dr; 15. sas; 16. ras; 17. ma.
ƒ 2,50 kwam deze keer terecht Ibjj
J. G. Zwemmer, Dninweg 23.
En nu de nieuwe puzzle. Omdat wij
reeds In de Sinterklaasstemming zün,
willen wij TJ wat goedgeefser" dan anders tegemoet treden. Een kleine surprise van onze kant dus. (Hopenlijk
stelt TJ er als verrassing- voor ons een
record-aantal inzendingen tegenover).
Voor de oplossing van onderstaande
puzzle zijn dit keer beschikbaar ƒ 5,—
en twee prijsjes van ƒ 2,50.
"Wij menen te mogen zeggen dat
deae puzzle niet het uiterste van TJ zal
vergen. Veel succes dus. Wat ons be-

pen kreeg. Heel lang moest ïuj daarover nadenken en eindelijk zei hij:
„Ja, beste Vader en Moeder, ik geloof
dat ik weet, hoe wij van Toontje weer
een li«f jongetje kunnen maken. Ik
zal hem een heel jaartje meenemen
naar mijn paleis in Spanje. Daar moet
hij dan de andere Pieten helpen bij
hun werk. Die hebben het vreselijk
druk, want ze moeten iedere dag stapels borstplaatjes maken* en mooie
suikerbeesten en ze moeten trommels
vol met pepernoten bakken voor alle
kindertjes op de hele wereld.
U kunt wel begrijpen hoe druk ze
het daarmee hebben en Toontje kan
hun daarbij best helpen. En als hij
een heel jaar lang al die zoete dingen
heeft heipen maken, dan leert hij van-

Sinterklaasverhaal
voor de jeugd
door GELSKE DE NES.

zelf al die stoutigheid wel af."
En zo gebeurde het. Toen Sinterklaas weer naar Spanje vertrok, ging
Toontje mee.
Hij kreeg een mooi rood-fluwelen
buisje aan en een geel satijnen broek
en op zijn hoofd een grote groene baret met «en lange veer, net als de andere Pieten.
Dat vond hij wel fijn1, maar hij vond
het ook wel erg naar, dat hij zo lang
van zijn moeder weg moest en van
zijn vader en van Orre-Snorre, de
grote grijze kater. Maar ja, daaraan
was nu éénmaal niets te veranderen.
En weet je wat zo gek was? Toontje
had, net zoals jullie, een blank velletje,
dus was hij een witte Piet inplaats van
een zwarte.
Maar <je Spaanse zon wist daar wel
raad op. Die brandde en brandde net
zo lang, totdat Pietje helemaal touinebakken was en je geen verschil meer
on zien tussen hem en de andere Pie-

f

Zandvoort en dat het .pas vlak voor
rust de leiding nam, kwam door het
goede verdedigen van de achterhoede.
Vooral keeper BaUedux was goed in
vorm. Zandvoort ondernam wel enige
a_anvall)en, waaronder enige gevaarlïj'ke, maar tot schieten kwam het
zelden. Alleen B. Schmidt gaf enkele
schoten op het doel.
In de tweede helft was S.C.H.C.
eveneens sterker en drukte dit uit door
nog twee doelpunten te scoren.
Het tweede elftal ibehaalde zijn eerste overwinning in dit seizoen. Met
3-2 werd van de kampioenscandidaat
Adelborsten gewonnen. Reeds vanaf 't
begin bleek dat Zandvoort geenszins
van plan was wederom een nederlaag
te incasseren Er werd direct fel aangepakt. waardoor d« technisch iets beter spelende Adelborsten niet het juiste
antwoord kond vinden. Het verschil
was dat de aanvallen van Zandvoort
goed' werden opgebouwd. Van d<e achterhioede via de middenlinie ging de
bal naar een van de vleugelspelers. De
aanvallen van de tegenpartij daarentegen waren uitvallen, 'die goed werden onderschept door de beide backs
of door keeper J. Keur, die de wedstrijd van zijn leven speelde.
Na twintig minuten spelen forceerde
Zandvoort een. strafcorner welke door
P. Hennis in een doelpunt werd omgezet. Adelborsten verhoogde wel het
tempo, maar Zandvoort was te geladen
om zich deze voorsprong te laten ontnemen.
In de tweede helft werd menige goede aanval opgezet, waarvan spil C.
Slop zeer vaak de grondlegger was. Deze speler was letterlijk overal enspeelde een eminente wedstrijd. Het was
na ongeveer een 3cwarti«r spelen dat
Adelborsten een inzinking onderging
waarvan Zandvoort dankbaar gebruik
maakte. Het werd 2-0 door P. Hennis,
die een backhand-schot gaf. Enige minuten later werd het 3-0 door Kolkman.
Adelborsten, geenszins gedeprimeerd,
hield moedig vol en het was tien minuten voor tijd dat uit een strafcorner
de- stand 3-1 werd. Zandvoort werd in
de verdediging gedrongen. Adelborsten
zette alles op alles en het gelukte inderdaad enige minuten voor tijd de
stand te verkleinen tot 3-2, nadat
eerst nog de paal redding gebracht
had.
Het derde speelde met 2-2 gelyk te-

ten. Geen verschil? Ja, toch wel, want
zijn kuifje was blond en hoe harder
de zon brandde, hoe witter dat kuifje
werd.
Jonge, jonge wat was dat een grappig gezicht, een zwarte Piet met een
Wond kuifje.
Toontje deed goed zijn best in het
paleis van Sinterklaas, want de Sint
had hem beloofd, als 'hjj weer lief was,
dan mocht hij het volgend jaar mee
terug naar huis.
AË hij soms nog eens een enkel
keertje stout of brutaal was, of de
schimmel eens plaagde, dan keek Sinterklaas hem heel ernstig en treurig
aan en daarvan werd Pietje dan zó
naar vanbinnen, dat hij het al heel
gauw helemaal afleerde en weer net
zo lief werd als vroeger.
En toen nu de Sint dit jaar weer
naar ons land, kwam, mocht Toontje
mee, niet om Zwarte Piet te zijn, maar
om weer een heel gewoon jongetje te
worden. Dat was heerlijk, hè? •
Gisteravond heeft de Sint hem
thuisgebracht. Vader en Moeder waren heel blij, dat kun je begrijpen. En
Orre-Snorre was ook heel blij, die zat
vlak naast Toontjes stoel. En snorren
dat hii deed, Snorren, je kon hem helemaal buiten op de straat horen.
Toontje had drie cadeautjes meegebracht uit Spanje, een voor Moeder,
een voor Vader en een voor OrreSnorre.
En wil je weten wat ze kregen? Nou
Moeder kreeg eer» mooi suikerbeetst,
dat hijzelf had gemaakt. Vader kreeg
een hele grote chocolade sigaar en voor
Orre-Snorre had hu een groot stuk
echte Spaanse leverworst.
Wat was die Orre-Snorre daar blij
mee.
„Miauw, dank je wel. Toontje,
miauw", zei hrj en hij gaf wel tien
kopjes tegen de tafelpoot.
En Toontje? Die is ook blij, blij dat
hij weer thuis is.
„
Als nu over een paar dagen Sinterklaas weer terug gaat naar Spanje,
dan gaat Toontje hem wel even gedag
zeggen en dan gaat hij zó lang staan
wuiven, tobdat hij ook maaT geen stipje meer van de Sint kan zien.
Maar mee terug, nee hoor dat wil
hij toch liever niet meer. Hij blijft
voortaan altijd thuis bij Moeder en
Vader en bij Orre-Snorre, de grote
grijze kater.

gen Rijswijk II, Zandvoort nam vrij
spoedig de leiding door een. soloren
van P. Keur. Deze stand bleef gehandhaafd tot de rust. In de tweede helft
werd de stand -vergroot tot 2-0 door
R. Janssen. Jammer was het dat door
een inzinking d-e stand na vijf minuten weer gelijk was.
Het vierde verloor met 2-0 van
Saxenburgers.
Het eerste dameselftal speelde tegen
nummer laatst .van de ranglijst, Usvogels. Het werd een 1-1 gelijk spsl,
nadat met de rust een 1-0 voorsprong
bereikt was. Ben overwinning
was zeker verdiend geweest. x
Het tweede speelde niet 1-1 gelijk
tegen Eechtrop UI.
Het programma voor a.s. Zondag luidt:
Heren: Z.H.C. I-B.M.H.C. III 2uur
B.M.H.C. V-Z.H.C. II
'Eechtrop III-Z.H.C. UI
H.B.S VII-Z.H.C. IV
Dames: Z.H.C. I-H.I.C.
12 uur
Alliance W-Z.H.C. II
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORTMEEUWEN"
Uitslagen van. j.l. Zaterdag 28 Nov.:

C.J.V.V.-'Zandvoortm. l
(Zandvoortm. 2-S.V.J. 3
Zandv.m. adsp. a-R.C.H, a
Zandv.m. adsp. t>-R.C.B. d

Uitslagen van j.l. Zondag 29 Nov.:

4-2
1-4
0-5
0-3

Zandvoortmeeuwen 1-H.B.C.
0-1
V.V.B. 2-Zandvoortm. 2
2-0
Hillegom 3-Zandvoortai. 4
0-1
Haarlem 8-Zandvoortm. 5 gestaakt
Zandvoortrn. 7-S.H.S. 3
2-0
Zandv.m. jun. a-H.F.C 'b
1-0
H.P.C. d-Zandv.m. jun. b
13-1

K.J.C. „NOORD"

Lezing voor de Ned. Chr. Vrouwenbond
over:
t

„Levenswaardering"

Donderdagavond 26 November 'hield de
afdeling Zandvoort van de N.C.V.B.
haar maandelijkse 'bijeenkomst in de
Nieuwe Consistorie der Ned. Hervormde kerk; 60 dames, leden en gasten,
waren aanwezig. Ds J. C. Koningsberger uit Amsterdam, sprak over: „Levenswaardering". Spreker zei o.m.: Als
irnen over „levenswaardering" spreekt,
rijst ogenblikkelijk, de vraag: „Is het
leven waardevol?" en dan: „Zijn. er
waarden in 't leven? Zie ik die waarden?"
'
In 'de Bijbel zien wij de verticale
lijn: ..God, die tot de mensen komt in
Zijn Zoon Jezus Christus, schenkt ons
't leven", en dan moet daarop ons
antwoord volgen in 't horizontale vlak:
in onze gedragingen als schepsel Gods
tegienover onze waarde, 't Leven is 'n
gave en 'n opdracht: wij moeten getuige en helper zijn.
Ds de Koning uit Utrecht schreef in
1951 over: de crisis van 't mens-zijn

in de verbreking van de huidige cultuur". Hij zegt: wjj léven in 'n crisis,
waarin defaitisme, fatalisme, pessimisme en nihilisme de overhand hebben. Aan de hand van werken van
Spengler, Lindsey, Camus gaf spreker
'n inzicht in genoemde geestesgesteldheden. Vooral de jeugd kan niet op
tegen 't defaitisme. Wij, kerkmensen,
zien dit veel te weinig, wij zijn veel
te optimistisch. Thijs Booy schrijft in
„Kerk en Jeugd": deze 'generatie
scheeuwt om de moederlijkheid deikerk". Dat is de waarheid: als wij ons
niet met onze moederlijke" hulp richten tot de jeugd, houdt zrj 't niet vol.
Laten wij zorgen hun 'n leven voor te
leven, waarin wij de „waarden" en de
„opdracht" tonen.
Spreker eindigde met 'n beroep oo
d.e Christen Vrouwenbond, die, juist
doordat zij interkerkelijk is, een zo
ruim terrein bestrykt.

FRAAIE OVERWINNING.

Ongevallen
bij voetbalwedstrijden

Het tafeltennisteam van de Zandvoortse Politie Sport-Vereniging wist
j.l. Dinsdag met 10-0 van DIOS 5 te
winnen.
SCHAAKNIEUWS

Daar de onderlinge oompetitie practisch ten einde is, zijn Donderdagavond slechts 3 partijen gespeeld,
waarvan de uitslagen als volgt zijn:
Kappelhof-Kop
1-0
E Molenaar-Bais
afgebr.
Roskam-v. Keule
1-0
KOKFBALNIEtTWS

Tijdens de voetbalwedstrijd C.J.V.V.Zandvoortmeeuwen l, j.l. Zaterdag te
Amersfoort, liep onze plaatsgenoot E.
v. p. bij eien botsing een hersenschudding op. Hjj moest ter verpleging in
een ziekenhuis aldaar worden opgenomen.
Een tweede ongeval vond. j.l Zondag
plaats tijdens de wedstrijd Haarlem8Zandvoortmeeuwen 5. De Haarlemspeler v. V. kwam tijdens een spelsituatie zodanig in de knel dat hij zijn
been brak. Hij werd naar een Ziekenhuis overgebracht.
Beide ongevallen zijn niet aan ruw
spel te wijten doch aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden:

Door een benauwde 2-1 overwinning
op Haarlem e hebben de adsprranten
van de Zandvoortee Korfbalclub hun Twee arrestaties
kansen op het kampioenschap weten
te behouden. Voorlopig wordt tot Ja- De Zandvoortse politie arresteerde j.l.
nuari a.s. niet meer door de jongeren Woensdag twee inwoners. De 33-jarige
gekorfbald, doch de training blijft elke H.J.W.R. wordt verdacht van oplichting voor een bedrag van tienduizend
Donderdagavond gehandhaafd.
Het tweede twaalftal bracht er Zon- gulden ten koste van een inwoner van
dag tegen D.S.V. niet veel van terecht, Lochem. Hij Kijft echter hardnekkig
boekte met rust reeds een 3-0 achter- ontkennen, doch wsrd Maandagochtend naar Haarlem overgebracht.
stand en verloor tenslotte met 6-1.
De 40-jarige L.W.W. bleek van R.
een bedrag van duizend gulden te hebONDERLINGE BRIDGEben ontvangen, doch hij maakte hierWED STRIJDEN
van geen melding, hoewel hij een
In de A-lijn van de Zandvoortse steunuitKering genoot. Nadat hij een
volledige
bekentenis had afgelegd werd
Bridgeclub bestrijden de 'koppels elkaar met vinnigheid, zodat 1na de der- hij j.l. Vrijdagavond losgelaten.
de wedstrijd de stand van de eerste
drie koppels is:
Van verdrinking gered
1. Heren Agsteribbe-Schutte 179-86%; De Zandvoortse agent van politie, de
2. heren Brugman-Elzinga 161.81%; 'heer P. J. W. Smink die j.l. Zaterdagmiddag in Haarlem vertoefde, bemerk3. fam. van Eckelt 154.90%.
op een gegeven ogenblik dat een
B-lijn: 1. heren Pachter-Versteege te
7-jarige jongen te water was geraakt.
181.87%; 2. heren Fabel-Sjouwerman De
had „belletje getrokken" bij
168.66% en 3. heren Notterman-Stor een knaap
woonschuit aan het Buiten Spaar158.03%.
ne, doch in zijn haast om weg te loC-lijn: 1. hrn Reijer-Penaat 171.29%; pen struikelde hij en viel van de loop2. mevrouw Bekerhout-heer Hamers plank in1 het water en kwam tussen
162.65% en 3. heren Brossois-Goos de schuit en.de wal terecht. Een ver160.72%.
pleegster en "de heer Smink slaagden
er vrij spoedig in het kind op het
De uitslag van de eerste wedstrijd droge
te brengen. Het had enkele
om de I. M. Visserbeker luidt: Zandverwondingen aan het gelaat opgevoort-Haarlem N.B.B.: 71-153.
lopen.
De eindstand van de .parenwedstrijden, gespeeld te Haarlem, is als volgt: Jubileum van de heer
Klasse 1: no. 3. heren NottermanStor; klasse 2: no. 7. fam. de Jong; E. Dees feestelijk herdacht
no. 8. mevr. Fabel-Schutte; aio. 13. Vanmorgen was er feest op de „Karel
dames Bakkenhoven-Vader en no. 14. Doormanschool",
want de heer E. Dees
dames Notterman-Stor.
vierde 2ijn veertigjarig jubileum als
onderwijzer. De jubilaris Werd met
zijn echtgenote door het personeel en
alle leerlingen der schooi met een welkomstlied
ontvangen in de gymnastiekAanbesteding
zaal.
Aan mevrouw Dees werden mooie
Ten kantore van de Dienst der Publieke Werken had een aanbesteding bloemen aangeboden en de heer/ Dees
had
twee fraaie - boekwerken van Dr.
plaats voor het (schilderen -van 104
Fritz Kalm in ontvangst te nemen.
lantaarnpalen.
Na deze samenkomst met collega's
Ingeschreven werd door: fa. Veenstra ƒ 1035,-; fa. H. Keesman ƒ 1500,-; en leerlingen was er gelegenheid voor
fa. K. van der Mü'e en Zonen ƒ 1593,- de ouders en andere 'belangstellenden
tot gelukwensen, waarvan een druk
en fa. J. van den Bos ƒ 1840,-.
gebruik gemaakt werd.
De gunning is aangehouden.
De presidente van de Oudercommissie, Zr. Hüüksloot, bood een derde
'boekwerk
aan van Dr. Fritz Kahn1,
Wie zijn de gelukkigen?
terwijl de wethouder van Onderwas,
Na afloop van de laatste toneelayond de heer A. Kerkman, de jubilaris navan de Zandv. Politie-Sportvereniging mens de Gemeente met een prachtig
— ten "bate van het „Erefonds voor standaardwerk bedacht.
verpleegsters — bleek dat de volgende
Het personeel van de „Karel Doorprijzen van öe verloting nog niet wa- manschool" gaf haar collega een mooi
ren afgehaald:
n
blijvend geschenk.
202 zeep; 3416 bramensap; 3351 ontDe Inspecteur van het L.O. te Haarbijtkoek; 3600 zeep; 3699 boek; 419 lem was tot zijn grote spijt verhinportemonnaie; 625 boek; 2101 alpino- derd persoonlijk tegenwoordig te zijn,
pet en 3181 koek. De prijzen kunnen maar had schriftelijk 2ajn gelukwcnop Maandag-, Woensdag- ien Zater- sen gezonden.
dagmiddag tussen 2 en 5 uur worden
Tegen 12 uur was deze plechtigheid,
afgehaald.
die een intiem karakter droeg, beëindigd.

Donderdag 26 Nov. M. is de laatste
wedstrijd van deze maand om het
kampioenschap gespeeld. Na een prettige en sportieve strijd zijn dan nu de
winnaars naar voren getreden.
l is geworden W. Visser, na een zeer
goed gespeelde wedstrijd 2. G. Kramer
die zich prachtig heeft opgewerkt; v.
Norden moest plaats maken voor Jb.
Keesman die nu 3e werd. terwijl KI.
SSwemmer zich nog juist als 4e wist ts
handhaven.
De uitslag is dus als volgt: 1. W.
Visser en kampioen van (Je maand Novemtoer; 2. G. Kramer; 3. Jb. Keesman; 4. K. Zwemmer.
De marsenprüs van deze maand is
voor Jb. Koning.
Een uitslag waar een ieder voor getreft. Wij houden, nieuwsgierig naar geven heeft wat hrj kon,
Mariaschool
TTw verrichtingen, de wacht bij onze
heeft nieuwe speelplaats
'brievenbus tot Maandag a.s. 12 uur.
DAMES K.J.C, „NOORD"
Mariaschool aan de KoninginneZANDVOORTSE COURANT,
\Voensdagavond j.l. werd de laatste Ds
weg heeft dezer dagen de nieuwe
keer gespeeld voor het maandkèmpis speelplaats
Achterweg 1.
in gebruik genomen, waaroenschap. In de stand kwam niet veel door de kinderen
van de laagste klasverandering. De kopgroep 'bleef in sen thans een speelkwartier gekregen
zijn geheel bij elkaar, zodat de stand hetoben en vóór schooltijd niet meer
is als volgt:
op de openbare weg hun vertier ibehoe1. Mevr. A. Kraaijenoord, 2. mevr. ven te zoeken.
J. Sjerps, 3. mevr. G. Kerkman, 4.
9
10
U
12
rnevr. A. Mulder.
De eerste van d'eze week werd
Ï3~
15
mevr. J. Paap.

WEEK-AGENDA

Monopol*
Dinsdag l Dec. 8 uur: film „De avonturen van Captain Clark".
VKoensdag 2 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 3 Dec.: Viering van het
School-Sint Nicolaasfeest.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag l Dec. 8 uur: Propagandaavond Chr. Nat. Vakverbond in „Komerlust".
Stadsschouwburg
Haarlem
17
telefoonnummers Zondag 6 Dec.
K.J.C. „ZANDVOORT" '
8 uur: De Toneelvereniging
met
„Circus Knie".
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. „Zand*
en
adressen
19 20
21
Dinsdag 8 Dec. 8 uur: Spaans dansvoort" zijn lle ronde voor het club»
paar Susana Audeoud-Josê Udaeta.
kampioenschap. iHet -was weer een 2000 Brandmelding
22
23
spannende strijd.
2403 Commandant Brandweer
De stand luidt: 1. J. Kol jr., 2. C. 3043, 3044 Politie
Bluijs, 3. A. Weber, 4. J. Versteege. 2100 Politie (alleen T. noodgevallen)
In 'het tournooi van Ruiten Vrouw 2345 Gein. Secretarie
heeft K.J.C. „Zandvoort" de 2c prijs 2499 Gem. Geneesheer, Julianawegla
gewonnen uit de 18 deelnemende vm 2262 Informatiebureau VreemdelinHORIZONTAAL:
1. steensoort; 7. slim; 9. •voormiddags enigingen.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
(Eng.); 11. boom; 12. uitroep v. vreug2887 Stoomwassery „Hollandia",
de; 13. echtgenoot; 15. speelgoed; 16. BRIDGENIEU'WS
fynstrykerü, J. B. G. Weenink, Zeestraat 26 Zandvoort Tel- 2196
dwaas; 17. bosplant; 18. landbouw- De viertallenwedstrijd tussen Zands
Pakveldstraat 30 a
werktui'g; 19. reeds; 21. pers. voornaamw.; 22. handeling; 24. niet eten. voortse Bridgeclub 4 en Haarlem 2135 Zandvoortse Courant, GertenWest l werd door de Zandvoorters
hachs Drukkerij. Achterweg l
met 24*54 matchpunten verloren.
VERTICAAL:
2424 Autobedrijven „Rlnko"
ƒ 0,75 per liter
2. heelal; 3. hert; 4. gebruiksvoorwerp;
Oranjestraat en Stationsplein
5. et posteriori (afk.); 6. denkspel;
2!)75
Joh.
Sijtsma's
Leesbibliotheek
met
vlees
en spek
8. haardracht; 10. lichaamsdeel; 12.
„De Onbouw", Tollensstraat 47.
verheven; 14. Nederland; 15. pro me- Op (Zaterdag 19 Dec. a.s. organiseert de
Dagelijks:
RIJSTTAFEL
morie; 19. om mee te vissen; 20.plank; Kandvoortse Bridgeclub een onderlin- 2465 en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Gelieve tijdig te reserveren
Frits Paap, Prins -Mauritsstr. 3.
ge Kerstdrive.
22. meisjesnaam; 23. lidwoord.

Belangrijke

MER"

Erwtensoep

SINT NBGOLAASAMMBIED/NG
Voor MOEDER:

Voor VADER:

Pracht Wandel Nylon kousen
vanaf ƒ 2,98; 2 paar ƒ 5,70
Linksgeweven kousen, ijzersterk
vanaf ƒ 1,98; 2 paar ƒ 3,70
Wollen Vesten, en Pullovers, de nieuwste modelteni en kleuren .. v.a. ƒ 9,95
Wollen Shawls, pracht collectie
vanaf ƒ 2,75
Dozen Zakdoekjes, enorme sortering!
vanaf ƒ 0,68
Flanellcn Nachthemden . . . . v.a. ƒ 4,85
Pyama's
v.a. ƒ 8,95
Fantasie Schorten
v.a. ƒ 1,98
Angora wollen Handschoenen.. ƒ 3,75
Gevoerde lederen Handschoenen
vanaf ƒ 10,85
Pracht gekleurde Tafellakens met
servetten in cellophaan verpakt ƒ 5,75

Overhemden, de nieuwste tinten
ƒ 5,35, ƒ 8,75
Kreukvrije Zelfbinders
v.a. ƒ 1,35
Wollen Herertvcstcn
ƒ 19,95
Flanellen Herenpyama's
ƒ 9,85
in Zwanendons ƒ 10,85
Wollen sokken in alle soorten
vanaf ƒ 1,98
Gekleurde Zakdoeken
v.a. ƒ 0,45
Zuiver wollen Shawls . . . . v.a. ƒ 3,65

Verloofd:
EVELYN VELTMAN
en
KEES VAN DUIJN
Hofland 154, Mijdrecht
Potgieterstraat 42, Zandvoort
6 December 1953

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l Tel. 2135

Voor de

MELKERIJ

&.ct&ui kw.aiite.it MARIËNBOSCH
(ook

Bulgaarse)

'' ''

J. E. Steenken

Heerlijk, verfrissend en last not least
gpzond

Grote Krocht 20 - Telef. 2695

HOGEWEG 29 - TELEFOON 2404

Gok dit jsassr is Ucis fa &Gfau§iGMSsuirg
Weer Ht*fl&WGi*anf*§f»B*

wsamn &isni4 M&e*nis&s*sst i

Voor KINDEREN:
Pracht wollen Wantjcs
ƒ 1,98
Zakdoekjes
V.a. ƒ 0,22
Wollen Shawls
v.a. ƒ 1,45
Pracht kwaliteit Kindertruitjes
vanaf f 3,85
Bretelbroekjes
v.a. ƒ 2,85
Leuke Kinderpyama's, alle maten
voorradig.
Baby- en kleuterkleding grote keuze!

L

ELECTRA KACHELS
„Demo"
ƒ
„Huza"
ƒ
„Ruton"
ƒ
„Inventum".. ƒ 15,50-ƒ

12,50
15,50
22,50
26,00

'nPRACHTIG CADEAU:
SLEE-EN ƒ 9,75, ƒ 10,50,
ƒ 12,50
DRIEWIELERS
ƒ 14,75, ƒ 19,75, ƒ 24,50, ƒ 29,50

Haltestraat 12, telefoon 2099

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zanclvoort
BEKENDMAKING
Het hoofd van het gemeentebestuur
van *Zandvoort maakt 'bekiend. dat van
7 December 1953 af op de secretarie
der gemeente ter,inzage liggen:
a. een partieel wijzigingsplan van het
Wed eropbouwplan-Zeer eep -Midden
en van het Wederopbouwplan-Zeereep-Zuid, vastgesteld bij raadsbesltiit van 26 Februari 1952 nr. 13A
en goedgekeurd door de Minister
van Wederopbouw en Volksmiisvesting bij besluit van 26 October
1953 no. 1026981;
b. het Wederopbouwplan-ZeereepNoord, vastgesteld bij raadsbesluit
van 26 Februari 1952 nr. 13B en
goedgekeurd door de Minister, voornoemd bij besluit van 26 October
1953 no. 1026980.
Zandvoort, 30 November 1953.
Het hoofd van liet gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.

WONINGRUIL,
Aaugel?. vrij Jxuis .ie. Leeu.warden, westkant; kam. en
suite, keuk., kelder, vóór- en
achtertuin, 3 slaapk. en zolder; ƒ 10,— per week.
Gevr. te 'Zandvoort wij huis
tot ƒ 50,— per maa,n.d.
Br. no. 9401 bur. Zandv. Crt.

Heden tot 8 uur Kijkdag
van Meubilaire goederen in ONS HUIS

Telefoon 2164
ADVERTEREN
de Zandvoortse Courant
heeft succes!

Prijzen ƒ l,- tot ƒ 4,-.
(All. inb.). Voorverkoop
op speeld. en 2 dagen er«
voor van 10=3 u. Tel. na
12 uur. Coupons geldig.

Yarnbout &, Van Sluyters Drukkerijen N,V,
Aanmelden: uitsl. Bakenessergracht 3, Haarlem

SPECIALE RECLAME-AANBIEDING!
RUTON STOFZUIGERS
ƒ 135,-, ƒ 155EXCELSIOR
ƒ 120,-, ƒ 125,-, ƒ 139,HOOVER .. ƒ 195.—, ƒ 230,HOOVER DUSTETE ƒ 85Ook op termijnbetaling
vanaf ƒ 2,— per week.

*

er

JLEG f 398,Ook op termijn.
Vraagt demonstratie

KRONEN
en LAMPEKAPPEN
Ee» schitterende sortering!
Een •pracht ROK-LAMPEKAP voor
ƒ 17,50
GANGLANTAARNS., ƒ 6,95
Massief kioperen 6-arms
Kroon ƒ 69,50
Grote sortering
SCHAATSEN
ƒ 3,45, 5,70, 7,50, 10,50,
13,40.
Echte Noren
ƒ 17,40
Monturen
ƒ 1,45-1,95

Ook grote sortering
luxe artikelen
voor elke beurs

De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5-7
Telefoon 2974

e n k e l e m e i s j e s plaatsen

in onze Cartonnage-afdeling
Loon volglens C.A.O.

Verniiout & Van Sluyters Drukkerijen N,V,

Verrassende

Aanmelden: uitsl. Bakenessergracht 3, .Haarlem.

GESCHENKEN
Salon voor
Schoonheidsverzorging
Gedipl. Schoonheidsspecialiste

SHAWLS
ZAKDOEKEN
JUMPERS
DAMESVESTEN
JAPONNEN
NYLON-KOUSEN
OVERHEMDEN
DASSEN
HEREN VESTEN
SOKKEN
PYAMA'S
Sinds 1874

Hoover f 326,—
PHILIPS RADIO
ƒ 98,— ƒ 136,- ƒ 198,ƒ 245,- ƒ 295,- ƒ 338,en hoger.
Vanaf ƒ 1,90 per week.
PHILIPS PICK-UP ƒ98,-

Henk Schuilenbun

Wij 'kunnen nog

9

wat '

Anny Bodamèr
voor St Nicolaas

ELECTRISCHE
WASMACHINES

Gevraagd: JONGSTE BEDIENDE

HALTESTRAAT 59

Spaans Danspaar
Susana AudëoudJosé Udaeta

Op luchtbanden
• ƒ 29,50, ƒ 32,50,
ƒ 36,50, ƒ 42,50

_yoor kantooi-werkzaamh. Kennis van typen vereist.

STADSSCHOUWBURG FIRMA NOTTEN „DE KAMPIOEN"
HAARLEM

Dinsdag- 8 December, 8 u.

Pongers
ƒ 138- ƒ 143,Locomotief
ƒ 136,75
Jongens ƒ 127,50
v.a. ƒ 2,50 p.w.
Verder grote
sortering
Rijwielonderdelen, dynamo's,
handschoenen,
handwarmers,
enz.

P. WATERDRINKER

ï PAK MERINO-VLOKKEN

Pr. ƒ l,- en ƒ 2,-.

ƒ 11,50
ƒ 12,50
ƒ 14,75
ƒ 16,75
ƒ 18,20

Veilingmeester

FLINKE WERKSTER gevr.,
elke middag behalve Zaterd., •van winkelwaarde 41 cent, speciaal om Nylon- en wolof FLINK MEISJE van 8-5 len goed in te wassen, CADEAU
uur. Boul. Paulus Loot 101.
Buime sortering NYLONS
vanaf ƒ 2,65
PLANELLEN LAKENS
ƒ 4,98
ZAKDOEKJES, prima
ƒ 0,18

Volksvoorstelling
CIRCUS KNIE

DEMO-Strijkbout . .
R.S.-Strijkbout . . . .
RUTON-Strijkbout..
RTJTON-Strijkbout..
RUXON-Strijkbout..

Morgen Woensdag 2 Dec.
ÏO uur:

Te koop: ACCORDEON,
ALLEEN DEZE WEEK!
80 bas. A. J. v. d. MoolenBij aankoop van l PAAR, NYLONKOTJSEN, krijgt U
straat 80 (na 7 uur).

Zondag 6 December, 8 u.
De Toneelvereniging

AUTOPEDS
ƒ 5,95, 6,95,14,75

Rijwielen

DAMES SHAWLS

MANICURE - PEDICURE - 'HOOGTEZON

HOGEWEG 42

-

TELEFOON 2313

GEMENGD WOLLEN
DEKENS, speciale aanbieding, 150 x 200

,, . _ .
14.90
_ __
3.Z5
_ ._
Leuke wasechte
2.40
TAFELKLEEDJES
< __
90 X 90
3,75 - 2,95 - 1-95
..
i.95
Bijzonder mooie
Bjjzonder mooie
CRETONNE
NYLON KOUSEN,
naar Beierse motieven,
zeer grote collectie
_ __
gemaakt als borduurwerk:
_ _
3,75 - 3,45 - 2,95 - 2.75 120 cm .breed
p. meter o.9o

Leuke gebloemde
SHAWLS .... 6,45 - 4,95 DAMES SHAWLS in mooie
pasteltinten .. 3,90 - 2,95 HOOFDDOEKJES in mooie
pastelkleuren.. 3,75 - 2,25 -

f 2,Z5 per 500 gram
AMANDELPOPPEN
in doosverpakking

ƒ 0,95
ƒ 1,50

Onze zaken zijn geopend t/xn Vrijdag
van 9-9 uur

Mooie SLAAPKAMERKLEEDJES. div. tinten
11,75 - 9,45 PLUCHE TAFELKLEDEN
39,50 - 29,50 Prima WOLLEN HANDWEEFKLEDEN
..........
Een practisch geschenk:
PLASTIC TAFELKLEDEN
130 x 160
..................
Diverse gebloemde
PLASTIC KLEDEN
6,95 - 5,25
DAMASTA DE LUXE
Plastic op Linnen,
„niet van echt damast te
ondel-scheiden"

2.95
4.45

9.95

BAKKERIJ HOUTMAN
Telefoon 2253 — Kerkstraat 15 — Zandvoort

^üh Bakels
Kerkstr. 29-31. Tel. 2513

wordt keurig verzorgd door

Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Telefoon 2135

HAARLEM

ZANDVOORT

J. Th. KORT
Telefoon 2666

HEEMSTEDE

Houdt U van het Gadeaufestijn voor groot en klein?
Dan moet U bij „Het Wonder van Zandvoort" zijn!

Een
huis
vol

goedkoopste zaak j

geschenken

Wij hebben een prachtige collectie artikelen o. a.:
Voor jongens:

Dinky Toys, Schuco, en Tri-ang speelgoed; Bouwdozen, Bloklaendozen, Auto
met vliegwiel, Spoortreinen, Trix en Struc Mecanodozen, Kamertje tik,
Verfdozen, Boetseerklei, Kleur- en Prentenboeken, Voetbalspelen.

Voor meisjes:

Poppen, Fornuisj es, Poppenwagens, Kamers en Meubeltj es, Schoolbordien,
Serviesjes. Telefoontjes, Borduurdozen, Legpuzztes, Kralen, Pracht collectie
spelen, Winkels, "Weegschaaltjes, Domino-spellen.

Voor Moeder:

Eau de cologne, Doos seep, Theeservies, Keukenuitzet, Kapstok, Borstelhanger, Bonbondoos of Schaaltje, Vaas, Koffiemolen, Doos messen of een
Sola-artikel, Naaidoos, Roomklopper, Steijkbout.

o.a. Succes

Kleurboeken
vanaf 10 cent

Scheerdoos, Scheerkwast, Brillantine, Asbak, kop en schotel, Verlichte rooktafel, Portemonnaie, Portefeuille, Prullemand, Lectuurbak.

Voor Vader:

Kleurpotloden
Sint Nicolaasboeken
Ver j aar dagkalen ders
Puzzles
en
alles voor kantoor,
school en tekenen

Dit is een kleine greep uit onze sortering!

ZIET ONZE VIER ETALAGES!!

, Swaluëstraat 9
Telefoon 2418

i

Komt, ziet en overtuigt U !

Geopend tot 9 uut

\
Geschikte
Sint Nicolaasgeschenken

'!

Jongensvoetballen
v.a. ƒ 11,95
Voetbalschoenen
v.a. ƒ 12,95
Voetbalshirts, -broeken, -kousen, beenbeschermers, voetbalkoffers.
Hockeysticks, hockeyschoenen, hockeyballen, hockeysticksklemmen.
Handbalschoenlsn, Volleybalschoenen,
Tafeltennlsspelen, tafeltennisbats,
netpoten. netten, kallen.

Schaatsen
vanaf ƒ 5,70
Kinderschaatsen
ƒ 3,45
Werppijlen
vanaf ƒ 0,20
Dartboards, werpkaarten, Dam- en
schaakborden, Dam- en schaakstukken,
Dominospelen vanaf ƒ 0,75, pokerstenien, pokerbekers, dobbelstenen, diverse
puzzles, portemonnaies, portefeuilles.
Koffers in alle maten.
Hohnex mondorgels
vanaf ƒ 0,75

Kinderpantalons
v.a. ƒ 10,95
Plus-fours
v.a. ƒ 15,50
Jongens pantalons
v.a. ƒ 16,95
Meisjes pantalons
v.a. ƒ 14,95
Zeiljoppers van de echte zeeduffel.
Damesjutnpers
v.a. ƒ 4,95
Libelle nylons
v.a. ƒ 2,95

^aCT
TK-K ^

ledereen heeft gelegenheid met flitsboxen van ons

gratis een opname te maken
van uw kinderen met de Sint
Ruime keuze in EIiECTRONEN
en CONDENSATOKFLIXSEN
vanaf ƒ 8,75
FOTO-, FILM- ea
VERGKOTINGSAPPARATEN
Speciaal in Bruids-, Kinder- en
Reportagefoto's

Xedere dag demonstratie
van de succesvolle
Belinox Filmstrookprojector
f 38,50
FILMSTROKEN

ƒ l,- per film

Bij ons vindt U beslist
voor ieder een geschenk

BESPAART U toch de moeilijke
gang naar de stad!

Jut y ' yËËL.»_
UT TlflllSS^'V. '
Z^C^P^^K^feJEA
- TgH-S? ^K^KsS- (Sji i JSfrfr*'

Want V L A K BIJ U kunt U keuze doen uit
HONDERDENGESCHENKEN!
Indien U iets ruilen moet, en dat komt toch dikwijls voor, dan is het
toch veel eenvoudiger dat U het ter plaatse kunt doen.

Mooie gebloemde DAMESZAKDOEKJES
35 et
Mooie wasechte RUIT DAMESDOEKJES
32 et
Dames SWAN ZAKDOEKJES in mooie doosjes verpakt
75 — 60 — 50 et
HEREN ZAKDOEKEN, doorgeweven
60 — 42 et
SWAEST HERENZAKDOEKEN in doosverpakking
•
150 - 130 - 95 et
KINDER ZAKDOEKJES
.•
17 et
pel' 6 stuks
...
95 et

Haltestraat 35, telefoon 2131

is St.Nicolaas in onze studio
op bezoek!

Haltestraat 12 -Telefoon 2686

Indien U zich abonneert per
i Jan. 1954 ontvangt U de in
December 1953 nog verschijnende nummers gratis.
ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

SPORTHUÏS ZANDVOORT

van 14—11 uur

F, van Herwijnen

• Zijn critische en stimulerende taak eerlijk vervullen;
• Een tikje spot en humor
niet vergeten;

Wollen elubshawls, Volendammer
shawls. Wollen wanten en ïiandschoeneti. Wollen vesten, pullovers. Wollen
sokken, anklets. Spórtkousian, Noorse
sokken. Eterna overhemden, met reserve boord. Heren- en jongens ceintuurs.

Woensdag 2 December

BOEK- en
KANTOORBOEKHANDEL

Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van
velerlei aard;

Corduroy met ingeweven vaste pool

1

Romans
Kinderboeken
Vulpenhouders
Vulpotloden
Ball-pennen
Luxe post
Foto-albums
Kalenders
Agenda's

Prachtige charmeuze DAMES ONDERJURKEN met
Franse kant
ƒ
„EVYAN" LINGERIE van de Lastina fabrieken, prachtige pasvorm
v.a. ƒ 5,95 tot ƒ
Een zeer fijne NYLON ONDERJURK met rijke Nylonkant bewerkt
ƒ
Bijpassend BROEKJE
ƒ

3,95
24,75
18,50
5,95

„LUCKY HEREN SHAWLS in alle mogelijke kleuren. . ƒ 3,95
HEREN DASSEN in talrijke kwaliteiten
v.a. ƒ 1,40

In sportkousen, sokken, anklets en dameskousen
een enorme sortering in alle prijzen
voor iedere beurs
DAMES JAPONNEN, ook extra grote maten - . • vanaf ƒ 19,75
WOLLEN HEREN VESTEN met ritssluiting, „Tweka"
in diverse contrasterende kleuren
ƒ 19,95
„DELANA" KRUrpBROEKJES, JURKJES, SKIBROEKEN,
PULLOVERS. VESTEN, enz.

-Pracht poplin HEREN OVERHEMDEN met modern Italiaanse trubenijs boord, sanfor ƒ 11,90
ENGELSE POPLIN OVERHEMDEN van de allerfijnste
kwaliteit met prima pasvorm
ƒ 18,75 - ƒ 16,95

Wollen
dameshandschoenen
in mooie dessins
ƒ 4,90
„Angora" wollen DAMES HANDSCHOENEN" in div. kleuren., ƒ 4,25
JONGENS en MEISJES HANDSCHOENEN, leeftijd 8 jaar. . ƒ 2,95
met kleine stijging per maat.
Wollen HEREN HANDSCHOENEN
extra zwaar
ƒ 4,95
NAPPA HEREN HANDSOHOENEN
ƒ 14,75
NAPPA DAMES HANDSCHOENEN •"•evoerd
ƒ 13,95

Dames-, heren- en
kinderpyama's
DAMES ZWANENDONS PYAMA'S
ƒ 14,75 — ƒ 11,95 — ƒ 9,50
DAMES ZWANENDONS NACHTHEMDEN extra lang
ƒ 7 75
KINDER PYAMA'S
leuke vlotte modellen
ƒ 4,25

Bovendien G R A T I S een passend gedicht bij Uw geschenken ! !
Mevr. Draak-Groeneveld zal daarvoor zorgen!

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19

-

Telefoon 2510

S P E C I A A L Z A A K op F O T O - e n F I L M G E B I E D

TEXTIEL-CONFECTIEMAGAZIJN

HALTESTRAAX 40
TELEFOON 2087

„De Waag"
Eens klant

b l u f t klant
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RAADSVERGADERING
IN MILDE STEMMING
Axnbtenarenreglement-poëzie en zilveren bruidegom
De heer Gosen:
Alsjeblieft geen vrouwen op kantoren!
Dinsdag l December j.l. vergaderden de Zandvoortse vroeden onder voor*
zitterschap van burgemeester H. M. van Fenema. In tegenstelling tot som»
mige vorige bijeenkomsten, die wel eens het cachet droegen van een
geprikkelde debat»avond, hing er deze keer een vriendelijke sfeer, die eerst
betekenis kreeg na de ouverture: een toespraak van de voorzitter, gericht
aan Wethouder van der "Werff, die in de bruidsdagen van zijn zilveren
, huwelijksfeest was/'Burgemeester van Fenema zeide o.m. dat de belangrijks
ste taak van een man is: de leiding van zijn eigen gezin. Hierin moest hij
de feestvierende wethouder een welgemeend compliment toezwaaien, want
naar zijn mening was deze ten volle geslaagd in zijn taak. U hebt, zo zei
mr van Fenema, gedurende 25 jaar uw gezin op voortreffelijke wijze ge»
leid en de verdienste daarvan komt in de eerste plaats toe aan de man,
de bruidegom, die tezamen met de 'bruid,,zijn gezin gevoerd heeft naar
een gelukkige en 'harmonische levensstaat./Spr. wilde gaarne het echt»
„Zandvoortse gezin»van der Werff" ten voorbeeld stellen aan andere ge»
zinnen en wenste tenslotte, ook namens het gehele College, het bruidspaar
nog vele, gelukkige jaren.

gezin hoort. (Hif zou met de hnndha»
ving van dit artikel (-100) accoord
kunnen gaan, wanneer er een clausule
aan toegevoegd zou worden, betrek»
king hebbende op zeer bijzondere
omstandigheden.
Tenslotte werd met algemene stem»
men aanvaard:
art. 100: facultatief stellen plus de
toevoeging als bedoeld door de
heer Lindeman,
art. 101: schrappen.
En hiermede was tevens de vaststel»
ling van het Algemeen Ambtenaren»
reglement een -feit geworden.

Morgen ontheffing
van winkelsluitingswet
Ook a.s. Zaterdag, 5 December, mof
gen de winkels tot 9 uur geopend
xijn.

Bouwnijverheid
In November kwamen in onze ge*
mecntc 8 woningen gereed, terwijl
een aanvang werd gemaakt met de
bouw van 3 woningen. In aanbouw
zijn momenteel 127 woningen.

'Indrukken uit de Raadsvergadering)
W de oude Raad was de heer van der
\Vcrfi één van de felste tegenstanders
van de herbouw van het ZuidertBad.
Hij bleek hef zich j.I. Dinsdag nog
loed te kunnen herinneren....
Maar hij was tenslotte tot het in=
zicht gekomen dat met de herbouw
van bovengenoemd Bad een plaatse;
lijk belang van de eerste orde ge=
diend wordt.
Eigenlijk moest het zo zijn, dat
ieder raadslid na een aantal zittings;
jaren automatisch vóór een wethouz
derszetel in aanmerking kan komen.
Het schijnt de „blik" soms aanmer*
kelijk te kunnen verruimen
P.

voor het C.N.V.
Dinsdagavond, l December, organi»
seerde de Chr. Besturenbond in „Zo»
merlust" een propagandasavond in het
kader van de Novemberactic van het
C.N.V.
De heer P. Brüne in zijn kwaliteit
van voorzittsr, opende deze avond
met een schriftlezing, waarvoor hij
had gekozen Maleachie 3 : 13»18.
In zijn daarop volgend -welkomst»
woord, waarin de heer Brüne er zijn
vreugde over uitsprak dat men in zo
grote getale gehoor had gegeven aan
ds uitnodiging, zei hij o.a.: De strijd
voor sociale gerechtigheid was en is
nog «waar. Wanneer wij ons daar»
aan geven, menen wij daarmee God
te dienen. Wij zijn hier niet gekomen
als zwartgallige Christenen, maar als
blijde Christenen, zodat hier op deze
avond het blijde lied en de humor
niet mogen ontbreken".
De spreker van de/:e avond was de
heer H. R. Plomp, secretaris van het
C.N.V.
De heer Plomp belichtte de strijd
om de vrijheid van het Christelijk
Vakverbond en noemde die strijd het
'Evangelie op het -terrein van het
maatschappelijk leven.
Dgt de7e-C^.r.,,Vakbeweg3ng gestas,
dig in groei toeneemt, bewees spre»
ker aan de hand van drie voorbeel»
den, die alle op een ander vlak lagen.
Tevens vestigde hij de aandacht op
de voortdurende groei van het C.N.V.
hier in Zandvoort. Spreker zei ver»
volgens: „Wie zich verantwoording
bewust is, zal zich de vraag stellen:
wat kan ik doen, zodat ik een zegen
kan zijn voor mijn volk, een steun
voor mijn naaste en voor de Bewe»
ging? Of indien men deze vraag an»
ders wil stellen: Waarvoor ben ik in
dit leven gesteld? Dit is een natuur»
lijke vraag, waarop een eenvoudig

lijk, eervol ontslagen.
Art. 101: Voor de toepassing van
art. 100 wordt met d.e vrouwelijke
ambtenaar, die in het huwelijk treedt,
gelijk gesteld de vrouwelijke ambte»
naar, die in concubinaat leeft.
Het voorstel tot vaststelling van een
Mevr. MOL»VAN BELLEN vond
Algemeen Ambtenarenregelement
beide artikelen zeer grievend voor de
ontlokte de VOORZITTER de sug» vrouw en zij was voorts van oordeel
gererende opmerking dat hier maar dat hier ook sprake was van een ge»
niet al te veel over gesproken moest brek aan vertrouwen in de Neder»
worden, want deze materie was landse vrouw. Zij was er voor om
breedvoerig besproken in de vergade» art. 101 in ieder geval te schrappen.
De heer TATES merkte op dat,
ring van de commissie voor georgani»
seerd overleg in ambtenarenzaken wanneer 101 wordt geschrapt, tekort
De commissie had in 't algemeen gun» gedaan wordt aan de vrouw: Want
stige beoordeling voor 'het ontwerp» dan wordt de ambtenares, die in het
reglement, doch adviseerde op enkele huwelijk treedt eervol ontslagen en
punten wijzigingen aan te brengen. de vrouw, die in concubinaat leeft
(Het College had daarom een nota' kan blijven werken.
VOORZITTER kon zich toch wel
van wijzigingen bij het ontwerp ge»
verenigen met de zienswijze van me»
daan).
De heer PORRENGA wilde er ech=- vrouw lMol»v.an _Bellen. Men „moei
ter toch nog wel wat van zeggen en niet wettelijke 'bepalingen betrekken
hij deed dit op een wijze, die even in onwettige verhoudingen, zo zeide
origineel v als artistiek was! Hij droeg hij.
De heer GOSEN trok één lijn door
namelijk een vrij lijvig Sint»Nicolaas»
gedicht voor, waarin diverse op» en en zei dat 'hij bezwaren had tegen
aanmerkingen het voorstel betreffen» iedere gehuwde vrouw op kantoor of
in bedrijf, 's Morgens komen ze te
de werden gemaakt!
VOORZITTER zeide er door ge» laat en 's middags gaan ze te vroeg
schokt te zijn; hij hoopte tevens dat weg!
VOORZITTER zeide dat er mis»
de heer 'Porrenga niet zou nalaten in
de loop van de behandeling van het scliien een tussenweg gevonden kon
voorstel zijn poëtische pennevrucht worden, door art. 100 facultatief te
snellen i.p.v. imperatief.
nader toe te lichten!
Verschillende artikelen werden orw'*^ De heer LINDEMAN was van oor»
der de loupe genomen en ihier en daar deel dat de gehuwde vrouw in haar
werden bezwaren geuit en aanvullin»
" 2en gewenst.
Zo 'bijv. wilde de 'heer SLEGERS
de aanstelling van ambtenaren en
werklieden in handen leggen van de
Raad. Hij werd hierin gesteund door
de heren Tates, Gosen en Weber.
VOORZITTER kon zicK de aarze*
Vreugde getemperd door twijfel over
ling van de raadsleden/wel indenken,
maar hij zeide, dat men toch de taak
doeltreffende exploitatie
van de Raad niet ^nodeloos moet ver»
zwaren door hefyhaar ter beoordeling
Baders buiten de baden talrijker dan baders
/voorleggen vaii de aanstelling van
' talrijke lagere werkkrachten.
binnen de baden!!
'Het algemeen/ gevoelen van de
Raad was echter ten gunste van de
heren Tates, Gosen en Weber^xodat De heer WEBER opende de discus» van groot plaatselijk en sociaal be»
het artikel (27)/werd gewijzigd'in de sies over dit belangrijke voorstel met lang.
een vrij somber geluid: Hij betwijfel»
De heer LINDEMAN zeide dat 't
rlangde zin.
Art. 26 i.z. e werktijden spreekt de de rendabele exploitatie zeer en hoog tijd werd dat Zandvoort een
;^ van o.a. ten oogste 48 /uren per hij kwam met cijfers over voorgaande behoorlijke badinrichting kreeg. Hier»
week. 'De heer ATES wil'de hier bij» jaren, betreffende de omzet van het mede wilde spr. volstrekt niet te kort
voegen: „en tenminste 39 uren per huidige Bad»Zuid, waarmede hij wil» doen aan de huidige beheerders van
week". (De heer Slege/s steunt dit' de bewijzen dat een behoorlijke ex» Bad=Zuid, die met weinige middelen
ploitatie van het nieuwe Bad»annex» veel gepresteerd hebben. Spr. bracht
voorstel).
Wethouder KERRMAN zeide niet restaurant niet bestaan'baar is.
tevens hulde aan 'hen, die zo'n gun»
te kunnen vinden daf een evt. verlen»
In 1947 was deze omzet ƒ 71.000,— stig resultaat; i.z. de financiële opzet
ging van de werktijd, zoals de heer (een zeer gunstige zomer), in 194S: hebben bereikt. Uitvoerig ging spr.
Tates voorstaat, dp arbeidsprestaties ƒ 68.000,-, in 1949: ƒ 51.000,- en in in op de financiële aspecten van het
ten goede komt.
1950 f 41.000,-. Dus een zeer on» plan en hij wees op de omstandig»
Het voorstel /TatestSlegers werd (gunstig exploitatiebeeld in (dalende hcid dat 'het bedrag van de rente, ad
lijn. Bovendien moet spr. zich verzet» ƒ 51.272,—, op de inschrijving in het
weggestemd. M?t 7»8....
Bij art. 88 wis de heer PORREN» ten tegen de verbinding van de bad» Grootboek wederopbouw, welke in
GA getroffen /Öoor de overmaat van inrichting met het restaurant, waar» verband mer de herbouw aan het
straffen, die in bepaalde gevallen aan bij nog komt — zo zeide hij — dat Rijk moet worden gerestitueerd, in
de ambtenaa'r kunnen worden ge» in de bad=inrichting zelf nog een buf» de kapitaalslast in ingecalculeerd,
geven. In d£ meeste gevallen wordt f et komt. Dus twee elkaar becon» evenals de oude schuld (ƒ 30.000,-)
het gezin yan de delinquent getrof» currerende bedrijven in één bedrijf! welke op de gesloopte badinrichting
Ook voorzag spr. grote verkeerstech» rustte.
f
fen.
VOORZITTER deelde deze mening nische moeilijkheden aan de Zuid»
Alleen vond spr. het jammer en hij
niet geh/el, want hij zeide dat ten boulevard ter plaatse, vooral wat be» noemde het een onvolkomenheid, dat
eerste geen enkel bezwaar van de treft de parkeergelegenheid. Hij was naast het advies van de heer Pfeifer
aangesLoten bonden tegen dit artikel tegen dit voorstel, omdat men blijk» betreffende de exploitatie van het
was gemaakt en ten tweede wordt 't baar niet de idee van een gecombi» restaurant, niet een advies was ge»
gezin/niet getroffen door een straf, neerde bad»inrichting met een restau» geven betreffende de exploitatie van
althans niet met de wezenlijke bedoe» rant heeft willen prijs geven.
de badinrichting. Dan was de zaak
De heer TATES was niet zo som» helemaal „rond" geweest.
ling/het gezin te treffen — doch de
De heer SLAGVELD vond het be=
die het hoofd van het gezin en ber gestemd. Zandvoort heeft bc»
hoefte aan een dergelijke inrichting reikte resultaat in Den Haag eigen»
derhalve verantwoordelijk is.
'Bij de artikelen 100 en 101 kwam en 'het ligt op de weg van de Raad lijk te mooi. Het was naar zijn me»
e arbeid van de gehuwde vrouw ter om mede te werken aan de totstand» ning slechts een schijn»resultaat. Spr.
sprake en het behoeft niet te ver* koming van één behoorlijke 'bad» vreesde dat dit Bad een strop voor
de gemeente gaat worden, vooral nu
wonderen dat mevr. MOL= v. BEL» accommodatie.
De heer VAN KUIJK was 't met nog nota's binnen zullen komen bc»
LEN hierover wel 't een en ander
de heer Tates eens en spr. uitte te» treffende nog niet betaalde kosten
had te zeggen.
Art. .100 luidt (verkort): De vrou* vens zijn vreugde over de gunstige re» aan Prof. Zwiers, voor oude, niet ver=
welijke ambtenaar, die in het huwe» sultaten, die in verband met de fi» wezenlijkte plannen. Ook deze spr.
lijk treedt, wordt met ingang van de nanciering van dit plan bereikt waren zag moeilijkheden op het gebied van
dag volgende op die van 'haar huwe» in Den Haag. Spr. achtte dit plan het parkeren in de toekomst.
En toen waren de raadsleden meteen
bereid om met frisse moed en een
vleugje feestgedruis zich te buigen
over de agenda, die verschillende ge»
wichtige punten bevatte....

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—,
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Het Zmderbad wordt herbouwd

antwoord past, n.L: God heeft ons
op deze wereld gesteld, opdat Hij
zich daarin zou verlustigen, m.a.w.
dat wij Hem ter ere onszelf in dienst
stellen tot heil der mensheid. Tot zo»
ver de heer Plomp.
Oaar het programma naast deze
ernstige noot, tevens een feestelijk
karakter droeg, was het cabarerge»
zelschap de „Muzanto's" uit Amster»
dam verzocht voor de humoristische
omlijsting te zorgen, waarin dit bc»
schaafde ensemble tenvolle slaagde.
Aan het einde der avond dankte
de heer Brüne allen die aan het wel»
slagen dezer avond hadden meege»
werkt en bood de Muzanto»dames
bloemen aan.
De heer Plomp sprak hierop het
dankgebed uit.

SINTERKLAAS kwam
bij de kinderen van de
Corodex
Woensdagmiddag werd in „Zomer*
lust" aan ongeveer 120 kinderen van
Cojode-v,*employé's een-Sint ^Nicolaas»
feest bereid, waar de Goed»heiligman
met zijn zwarte knecht persoonlijk
aanwezig was.
De rest van de middag werd op
verdienstelijke wijze verzorgd door
het Ned. Marionettengezelschap on*
der leiding van de heer H. Belou.
Een aardige vondst was, dat de
man „achter de schermen" op een ge»
«even ogenblik zelf ten tonele ver»
scheen en een samenspraak hield met
MickysMouse, een der figuren uit het
sprookje.
Het werd een zeer geslaagde mid»
dag.

De heer GOSEN vroeg zich af of
de jaarlijks benodigde som van
ƒ 12.000,— „er wel uit" zou komen.
Evenwel is de rijksbijdrage in de
herbouw dermate voordelig, dat men
zich deze kans niet mag laten ont»
glippen.
De heer KONING vond de hele
inrichting overbodig. Zo langzamer»
hand is de situatie aan het strand
rijp geworden voor vrij baden. Er
zijn nu al meer baders buiten de 'bad=
inrichtingen dan er in! En spr. achtte
het zeker niet gewenst dat daar ook
nog eens een restaurant bij kwam.
Er zijn er al vier aan de boulevards.
Wij moeten particuliere ondernemers
geen concurrentie aandoen, zei spr.
tenslotte.
Weth. v. d. WERFF zeide in 't ver*
leden ernstige bezwaren tegen de
herbouw van het Zuiderbad te heb*
ben gemaakt. Maar hij wilde z'n
•zienswijze gaarne wijzigen, Inu 'het
gemeentebelang om de hoek komt
kijken.
Weth. KERKMAN voorzag - m<
tegenstelling tot de 'heer Weber —
gunstige exploitatieresultaten.
De heer VAN KUIJK bracht hulde
aan de exploitanten van het tegen»
woordige 'Bad»Zuid en aan de heer
Lindeman, voor diens voortreffelijke
financiële toelichting.
De heer SLEGERS kon zich niet
indenken dat 't bedrag van de „oude
rekeningen" van prof. Zwiers, waar
de heer Slagveld van gewaagde, zo
hoog zal zijn. Tegen een enkel detail
van het huidige plan had spr. be»
zwaar en dat was de glazen wand van
het restaurant. Dit zou misschien met
grote warmte een beletsel kunnen
zijn om het restaurant te bezoeken.
De heer WEBER onderstreepte z'n
pessimistische woorden in eerste in»
stantie nog eens en wees met nadruk
op de slechte resultaten. (Ook in het
verleden bij de exploitatie van „Groot
Badhuis"). Er was volgens spr. geen
reden tot uitbundig optimisme.
Tenslotte werd tot de herbouw 'be*
sloten met 12»3. (Tegen: de heren
Weber, Koning en Slagveld).

IN deze raadsvergadering werd voor
't eerst sedert de nieuwe samenstelt
ling, het accent niet onnodig gelegd
op de tegenstelling tussen meerder:
heid en minderheid. Integendeel: men
had op enkele punten waardering
voor elkanders standpunt.
Een góéde Raad en
een belofte
voor de toekomst?
W.
DE gemoedelijke stemming tijdens de
geanimeerde vergadering. De eerste
stoof hiertoe gaf burgemeester van
Fenema door de bruidegom, werhou=
der van der Werff,
in een ' geestig
speechje zijn gelukwensen aan te hie=
den met zijn vijfentwintig jarig hn=
welijksfeest. Vervolgens het gedicht
van de heer Porrenga met wensen ten
opzichte van het ambtenarenregle=
ment en hef verzoek van de voorzit;
ter om voor hem 22 verzen te maken
in verband met 't feest van de Goed
Heiligman. En tenslotte de twee kop*
jes koffie met gebak van het bruids=
paar en cake 'van het gemeentebe:
stuur!
De klok werd niet teruggezet wat
de werktijd van de ambtenaren bes
treft, de beheersverordeningswijziging
werd nadat de raad zijn verwonde:
ring hierover had uitgesproken, op
verzoek van het college aangehou?
den. Dit laatste deed wel reer vreemd
aan. Maar in Januari horen we er
meer van!
B.
WAT mij trof, was een lichte onges
steldheid, waardoor ik deze Raadszifs
tine, niet bijwoonde. Ik merk wel dat
ik heel wat gemist heb.
L.

SINT NICOLAASFEEST
, ,Kinder vreugd''
A.s. Zondagmiddag organiseert het
bestuur van de speeltuinvereniging
„Kindervreugd" in Zomerlust in het
Patronaatsgebouw Sint Nicolaasfees»
ten. Alle kinderen dienen om kwart
over enen bij de speeltuin aanwezig
te zijn, daar de optocht om half twee
vertrekt. Medewerking wordt ver»
leend door het tambourcorps van de
speeltuinvereniging „Oosterkwartier"
uit Haarlem, terwijl Sint Nicolaas
met zijn knechten vanzelfsprekend
ook van de partij zullen zijn.

Psychologisch
groepsonderzoek
bij de scholen
Burgemeester en wethouders openen
ook dit jaar weer de gelegenheid voor
het houden van een psychologisch
groepsonderzoek bij de leerlingen van
de 6e en hogere klassen der lagere
scholen in deze gemeente.
Gelet op de ervaringen van voor»
gaande jaren mag ongetwijfeld ook
ditmaal op een algehele belangstelling
voor deze groepstest worden gere»
kend.
Deze belangstelling zal ook om
deze reden des te groter kunnen zijn,
nu in gevallen, waarin de kosten van
deelname, welke ƒ 5,— per kind be»
dragen, voor betrokkenen een over*
wegend bezwaar zijn, deze volledig
voor rekening van de gemeente zul»
len worden genomen.
Intussen is een circulaire, waarin
de betekenis van dit onderzoek wordt
uiteengezet, via de scholen aan de
ouders en verzorgers der kinderen
verzonden.
Als voorlopige datum van het on»
derzoek, dat ook nu weer vanwege
het Psychologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit te Leiden zal -won
den geleid, is gekozen, Dinsdag, 15
December a.s.

De politie krijgt een technisch snufje:
DE MOBILOFOON!
Een jongen met een
De heer DIEMER releveerde met ge»
noegen de visite, die een deel van de
Raad had gemaakt bij de Korpschef
van Bloemendaal. De demonstratie
met de Bloemendaalse mobilofoon
Was erg prettig en overtuigend ge*
weest. Spr. achtte het een groot be*
lang voor Zandvoort, dat de politie
dit technisch, hulpmiddel kreeg.
De heer LINDEMAN stipte nog
even de politiekosten en de daarmee
verband houdende vergoeding door
het Rijk aan. Gezien de gunstige fi>
nanciële voorwaarden, zou hij zich
niet tegen dit ' voorstel verzetten,
want hij meende dat de politie dit
apparaat wel nodig heeft.
De heer TATES was ook voor het
voorstel en de heer GOSEN achtte
de mobilofoon des zomers zeer noods
zakelijk en 's winters gewenst!
Maar de radiosinstallatie had ook
tegenstanders en dat waren de heren
SLAGVELD, WEBER, KONING en
BREURE.
De eerste twee vooral hadden zpr»
gen over de financiële consequenties
van deze aanschaffing en de gemeens
te kan zich op dit gebied toch al niet
veel permitteren, zo zeiden zij. Beide
laatstgenoemden vestigden 1de aan*

grotetmannenfiefsl?
dacht op de talrijke telefoon*aanslui*
tingen in de gemeente, waardoor de
noodzaak van een mobilofoon voor
de politie niet dadelijk in 't oog
springt de heer KONING nam de
gelegenheid waar om te beweren dat
de bezetting van het politiekorps
door „Den Haag" misschien wel te
hoog geacht wordt. .
VOORZITTER verdedigde de aan*
schaffing met vuur en hij zeide dat
Zandvoort de enige gemeente in Ken*
nemerland is, die geen mobilofoon
heeft. Wat de vergoeding van de po*
litiekosten door het Rijk aangaat,
voorzag spreker in het 'begin van 1954
een voor Zandvoort gunstige besliss
sing. (Hij ruimde tevens het misvers
stand uit de weg, dat de mobilofoon
door verschillende leden als een
„rijdende telefoon" wordt gezien. Dit
is zij per se niet! De mobilofoon is
een rijdende radio=installatie en voor
een ononderbroken contact voor de
politie onderling, onontbeerlijk.
De heer BREURE zag het appas
raat als een „grotesmannenfiets" voor
een jongen! Dit gaat boven Zands
voorts krachten.
Het voorstel werd aanvaard met
11=4.
•*

Het beheer van de Dienst van Publieke Werken
-'
en het Grondbedrijf
Voorstel tof wijziging der verordening aangehouden.

II l

r.'

De heer SLEGERS verzocht de wij*
ziging, die in hoofdzaak de precises
ring-tvan de taak van de directeur en
de administrateur inhoudt, zodanig
aan te brengen, dat er geen tegenstel*
Hng1meer,, tussen beide functionnaris»
sen is^aJËr zijn bij Publieke Werken
dingen gebeurd, aldus spr,, die niet
door de beugel kunneny'Spr. achtte
het wenselijk de directeur meer vers
aïftwoordehjk te laten zijn.>Er zou
een artikel moeten worden opgenos
men, waarin de hiërarchie der func*
ties scherp tot uitdrukking komt. De
administrateur moet een onderges
schikte functie bekleden in een oe'
drijf, waar een directeur de verants
woordelijkheid draagt.
"Weth. v.d. WERFF zeide dat er bij
zijn weten geen controverse tussen de
directeur en de adminstrateur bs'
stond. De verhouding is juist bijzon*
der goed. Spr. deelde vervolgens mee
dat het vporstel naar zijn mening niet
voldoende doorgepraat was en als e.v.
nog het woningbedrijf ter sprake zou
komen, dan zou spr. het onderhavige
voorstel liever aanhouden.
De heer TATES zeide dit een iet'
wat vreemde figuur te vinden. Voor
dat er verder door de raadsleden over
dit voorstel gesproken is, verzoekt de
wethouder er niet meer over te spie*
ken, op grond van het feit dat de
kwestie niet voldoende voorbereid is.
"(Weth. KERKMAN trachtte hier tus*
senbeide te komen, door te verzoes
ken de heer TATES dan ook niet
verder te laten spreken, doch deze
kan doorspreken met toestemming
van,de Voorzitter). Spr. zeide vervol*
gens het met de heer Slegers eens te
zijn^jiSe directeur van Publieke Wer*
ken is verantwoordelijk. Wanneer dit
niet volkomen uit de instructies
blijkt, kan een scheve verhouding
ontstaan.
VfpORZITTER zeide dat het voor»
stelôi-tot een wijziging van de be»
staajide 'beheersverordening reden
had. Persoonlijk is hij de mening toe»
gedaan dat er wél moeilijkheden ~wa.'

ren, doch van een discriminatie van
een bepaalde functionnaris is hier
geen sprake. Als de -wethouder zegt
dat er geen moeilijkheden zijn, dan
acht spr. het billijk dat de leden er
wel over spreken, maar dan achter
gesloten deuren, omdat er dan wel»
licht te veel persoonlijke aspecten bij
komen.
Weth. KERKMAN zeide het eens
te zijn met zijn ambtssconfrater. En*
kele punten zijn niet voldoende be*
licht. Het zou een „elegant gebaar"
zijn indien de Raad er accoord mee
ging het voorstel aan te houden.
VOORZITTER: Indien het voor*
stel aangehouden wordt, met goed»
keuring van de Raad overigens, dan
moet het — beter toegelicht — na de
begroting nog maar eens ter tafel
komen.
'De heer Lindeman toonde, evenals
de heer TATES, de zaak min of meer
duister te vinden. Zijn er dan na de
bespreking in de commissievergade*
ring van P.W. andere gezichts_punten
naar voren gekomen? Spr. zeide het
ingrijpen van de wethouder van Publ.
Werken, nadat er slechts één spreker
zijn mening over het voorstel gezegd
had, niet duidelijk te vinden. De heer
WE'BER viel de vorige spr. bij, doch
hij was tevens van oordeel dat —
wanneer er wél meningsverschillen bij
'P.W. bestaan, de Raad gelegenheid
moet hebben hier e.v. dieper pp in
te gaan. Dan kan het voorstel inder»
daad beter worden aangehouden.
Weth. v. d. WERFF herhaalde zijn
eerste woorden. Er is geen contro»
verse tussen directeur en administra»
teur.
Nadat de heeren BREURE en KO'
NING ook nog hun verwondering
over deze gang van zaken kenbaar
hadden gemaakt en de heer VAN
'KUIJK gezegd had veel te voelen
voor aanhouding van het voorstel, in
het belang van de gemeente, werd
het behandelen van de beheersverors
dening uitgesteld tot een later tijd'
stip.

Wijziging overeenkomst
met „Eendracht maakt macht"
inzake de Gemeentewoningen
Op 31 Mei 1946 werd door het toen*
malige College van B. en W. met
de woningbouwvereniging „Eendracht
iMaakt Macht" een overeenkomst g,e.'
sloten, waarbij aan die vereniging
werd opgedragen het beheer en de
adm ji^fratie va ( de gsmejntewonms
gen. In art. 6 werd let volgende be*
paald:
„De woningen worden verhuurd
door de gemeente op voorstel van
de vereniging. De leden van de
vereniging hebben daarbij de voot'
keur. Van een desbetreffend voors
stel wordt niet afgeweken dan na
overleg met het bestuur."
In de raadszitting van 22 September
j.l. diende de heer G. TATES een
voorstel in om dit voorkeursrecht te
laten vervallen. Dit voorstel ging om
praesadvies naar B. en W., die in
overleg met het bestuur van E.M.M,
voorstellen art. 6 als volgt te wijzi»
gen:
„De woningen worden verhuurd
door burgemeester en wethouders.
De vereniging kan ter zake — na*
dat zij gegadigden voor het huren
van een leegkomende woning
heeft opgeroepen — een voorstel
aan burgemeester en wethouders
doen."

Het

stel was ingediend.
VOORZITTER was van mening
dat nietsleden evenzeer in aanmer*
king voor een woning moesten komen.
Dit "was trouwens reeds herhaaldelijk
voorgekomen.
Mevr. MOL*v. BELLEN bevestigde
dit.
De heer TATES voelde er veel
voor om in de oproep uitdrukkelijk
te vermelden dat ook nietsleden in
aanmerking voor deze huizen komen.
VOORZITTER zeide dat hij dit
niet van zo groot belang achtte, om=
dat dit 'besluit gevallen is in openbare
vergadering, waar ieder toch kennis
van kan nemen.
De heren LINDEMAN en SLE*
GERS ondersteunden het verzoek van
de heer TATES, waarna VOORZIT*
TER opmerkte dat er ook inderdaad
geen bezwaar tegen was om het ge*
vraagde in de oproep te vermelden.
De Raad ging hiermede unaniem
accoord.

Wegens periodieke aftreding per 31
December a.s. van de heren S. Slag*
veld, B. Bosman en P. D. de Jong, als
lid van het bestuur der gemeentelijke
instelling voor maatschappelijk hulp*
betoon, werden drie nieuwe leden van
voornoemd bestuur gekozen.
Genoemde drie heren werden allen
De heer TATES bracht het College herkozen met resp. 10, 13 en 14
dank voor de wijze, waarop dit voor* stemmen.

Gisteren was het voor de meeste
Zandvoortse schoolkinderen de grote
dag, want het was de dag van het
Sint Nicolaassschoolfeest.
's Morgens voor de kleintjes met
als grote attractie het bezoek van
Sint en Piet, 's middags en 's avonds
voor de groteren ,voor wie door de
onderwijzers een toneelspel werd op*
gevoerd.
Nu zou het, ook voor een verslag*
gever, een ernstige vorm van 'heiligs
schennis kunnen zijn om zich critisch
over de Goedheiligman en zijn zwarte
sateliet uit te laten, maar in dit ge»
val willen we het er toch pp wagen.
Het moet ons eenvoudig van het
hart, om hier onze bewondering tot
uitdrukking te brengen" voor de fijns
gevoelige wijze waarop gisteren twee
heren zich van hun taak kweten.
We weten allemaal wel dat er Sin»
terklazen en Sinterklazen zijn en dat
de opvattingen omtrent de uitoefe»
ning van hun taak wel, eens wat uit*
een lopen.
De Sint en Piet echter, die gisteren
bij onze Zandvoortse schoolkinderen
op bezoek kwamen, bleken kinders
vrienden te zijn in de ware zin des
woords. Er was hier geen sprake van
angst of dreiging, hier werd werkelijk
de figuur van de goede Sint tot leven
gebracht en het was heerlijk dat hij
in ons midden was.
En 'Piet, die goedhartige, een beetje
domme Piet, die niet eens kon rekes
nen, zonder op zijn vingers te tellen,
die de woordjes van het leesplankje
niet' eens in de goede volgorde kende,
dat was iemand waarmee de kleintjes
zich direct thuis voelden. Die kon je
goedmoedig een beetje uitlachen of
welwillend in bescherming nemen, al
naar het uitkwam.
Dat was niet de "dreigende figuur
met de zak en de roe, maar dat was
een jongen, die dezelfde domme din*
gen deed, als kinderen zelf wel eens
doen en daarom stond hij zo vlak bij
hen. Deze figuren hebben gisteren in
Monopole het kinderfeest tot een
groot genot gemaakt en het was jam*
mer toen'het tijd voor St. Nicolaas
en Piet werd om de kleuterscholen
met een bezoek te gaan vereren.
Nog een laatste groet met een wit»
te handschoen, nog een maal een
glunderende zwarte toet en toen vie»
len de gordijnen dicht om het mooi*
ste aller kindersprookjes weer voor
een heel jaar op te 'bergen.
Nadat Sint en Piet vertrokken was
ren, werden de kinderen onthaald op
een poppenspel dat de lotgevallen
van „Pietje Praat" vertolkte. De ver»
tolkster was Lucie van Ees uit Den
Haag.
' ,
'}
's Middags en 's avonds werden de
leerlingen der hogere klassen en die
van de M.U.L.O.»school onthaald pp
een toneelspel, dat door het onderwij»
zend personeel was ingestudeerd n.l.
„De pantoffels van Abu Kasim", een
Arabische vertelling.

'Het verhaalt de geschiedenis va_n
een gierige, schatrijke koopman, die
al. vijf*en=twintig jaar pp dezelfde
pantoffels loopt en het is door toe*
doen van deze pantoffels dat hij in
allerlei onaangename avonturen ge.'
wikkeld wordt.
Het is een geestig spel, dat met
veel vaart door de dames en heren
werd gebracht en waarmee ze dan
ook zeer veel succes oogstten, on'
danks het feit dat men te kampen
had met ziekte en dat een der speels
sters plotseling door familiesomstans
digheden verhinderd was en dus vers
vangen moest worden. De regie be'
rustte bij de heer Van der Waals.
In het spel waren ook twee mooie
dansen verwerkt, die in zeer korte
tijd waren ingestudeerd onder leidirg
van mevrouw Lily Orgodet. De pias
nabegeleiding hierbij had mevrouw
Bolt j es.
Het geheel bood een fleurige aan*
blik, niet in het minst door de mooie
Oosterse costumes en alles was tot
in de puntjes verzorgd.
Bij de aanvang van de avondvoors
stelling, sprak de heer A. Mabelis,
hoofd van de Karel Doormanschpol,
een kort woord van welkom, speciaal
voor de beide wethouders, de heren
Kerkman en v. d. Werff. Dan bracht
hij dank aan allen die aan het welsla*
gen van dit feest hadden meegewerkt.
Tevens benutte de heer Mabelis deze
gelegenheid om enige persoonlijke
wensen naar voren te brengen. Ten
eerste speet het hem dat niet alle
Zandlvoortse scholen aan dit feest
meededen en sprak de hoop uit, dat
hierin een volgend jaar verandering
zal komen, zodat het dan één feest
zal zijn van alle Zandvoortse scholen.
Voorts stelde de heer Mabelis de
vraag: „Zijn wij op de goede weg?"
zulks in verband met de vele St. Ni»
colaasscommissies van fabrieken en
verenigingen die hier op Zandvoort
zijn.
De heer Mabelis is (en p.i. terecht)
van mening dat het St. Nicolaasfeest
er een is dat in het gezin en op de
scholen thuishoort. En zoals het te,"
genwoordig in Zandvoprt, en ook
overal elders, wordt gevierd, worden
krachten en geld -versnipperd over
vele kmderfeesten met het gevolg dat
de kinderen worden overvoerd.
Er is nu voor ruim 1600 schoolkins
deren ƒ 1100,— opgehaald en er zou
veel meer en dan in een gezamenlijk
feest voor de kinderen gedaan kun*
nen worden, indien men de handen
ineen sloeg. De heer Mabelis hoopte
dat er een mogelijkheid bestaat om
met de verschillende commissies deze
zaak eens nader onder de Ipupe te ne»
men en sprak de hoop uit dat -vol'
gend jaar alle feesten in één hand
zouden zijn.
Deze tijd is er een waarin men zijn
wensen kenbaar mag maken en daars
om hopen wij van harte dat de goede
Sint aan de verlangens van de heer
Mabelis zal willen voldoen.
Zou het lukken?
GJH.

Kerkmuziekavond
met voornaam programma
Het is een bijzonder gelukkige om'
standigheid dat een Kerkmuziek»
avond van de Nederlands Hervorm»
de Kerk een regelmatig terugkerende
gebeurtenis is in Zandvoort.
Al ware het slechts omdat er iets
in wordt uitgedrukt van een eensge»
zindheid tussen religieus leven en
muziek. Vergeleken bij vroeger im»
mers is dit element wel zeer op de
achtergrond geraakt in de erediens
sten van vele geloofsrichtingen. De
muziek als uitdrukking van religieuze
bewogenheid is in een merkwaardige
hoek terecht gekomen. Evenals, de ans
dere vormen van kunst trouwens.
Men hoeft in dit opzicht slechts te
denken aan de menigte plastieken en
altaarstukken die de Gothiek, doch
wat zuiverheid betreft vooral de Ro*
maanse tijd heeft voortgebracht, en
daartegenover de toch wel onmiss
kenbare armoede op dit gebied van
deze huidige tijd te stellen.
En evenmin zou men in deze tijd
kunnen wijzen in het muziekleven op
figuren als de Italiaanse meesters uit
de 15e en 16e en 17e eeuw, op een
Sweelinck in Holland, later Bach in
Duitsland om maar enkele voorbeel*
den te noemen. En hoevele meesters
werken, ontstaan uit die religieuze
bewogenheid, heeft de muzieklitteras
tuur niet aan 'hen en talloze anderen
te danken.
Waarschijnlijk zal men de oorzaak
van het vrijwel ontbreken van een
religieus muziekleven dat binnen de
muren van de kerk bloeit, moeten
zoeken in het verschil tussen de reli*
gieuze overgave van toen en datgene
wat ervoor in de plaats is gekomen:
Een religie die de culturele uitingen
niet meer omspant zoals vroeger het
geval -was. Moge dit zeker tot nadens
ken stemmen, het neemt niet weg dat
de verbondenheid met "wat een Pales»
trina, een Bach, een Mozart, een
Corelli en zovele anderen aan kerk*
muziek schreven, dat die verbonden*
heid nog altijd "wordt aangevoeld en
beleefd 'en dat dit zich manifesteert
in concerten waarin tussen religie en
artistieke uitdrukking die hoge een*
heid wordt gevonden, die eertijds al*
gemener was. Dat deze concerten dan

ook regelmatig in Zandvoort plaats*
vinden kan niet anders dan verheu*
gend worden genoemd.
Deze aantekeningen dienden zich
onwillekeurig aan bij het overzien van
het programma van het kerkconcert
dat in de Ned. Herv. Kerk op 20 De=
ccmber a.s. te horen zal zijn.
Het Herv. Kerkkoor o.l.v. iH. Dees
zal op deze avond uitvoeren de Can*
tate 140 van J. S. Bach Wachet auf =
ruft uns die Stimme, de Cantate
Alles wasz Ihr tut van Buxtehude en
het IMotet Alma Dei Creatoris van
W. A. Mozart. Solisten zijn Andries
Luijendijk, tenor, Gré Smit, alt, To
DeessKion, sopraan en Herman Smit*
huys, bas. Verder vindt men onder
de uit te voeren werken twee sonates
van Mozart voor orgel en orkest, te
spelen door Bertha KooystrasKassies,
alsmede-twee oude Duitse Kerstliede*
ren, te zingen door Gré Smit, en twee
of drie Geistliche Lieder van Bach,
uit te voeren door Andries Luijen*
dijk.
De Haerlemse iMucyckamer zal
voorts waarschijnlijk een uitvoering
geven van Corelli's bekende Concerto
Grosso. Wij kunnen niet anders zeg*
gen dat een en ander getuigt van een
voorname keuze. Wij hopen dan ook
dat deze uitvoering in alle opzichten
aan de verwachtingen moge beant»
woorden. De opzet van deze belang»
rijke concerten verdient dat reeds
zonder meer!

Speciale filmvoorstelling
Naar aanleiding van de op 18 Dec.
)te organiseren Ülmveorstelling van
The Blue Lamp door de Gemeente
Politie, delen wij als verduidelijking
op ons bericht van Dinsdag j.l. mede,
dat deze .film voor genodigden wordt
gedraaid. Aangezien The Blue Lamp
speciaal tot onderwerp heeft de
jeugdcriminaliteit en het optreden
van de politie hiertegen, is het begrijs
pelijk dat in de eerste plaats uitnodis
gingen werden gericht aan hen die
direct of indirect in professionele of
particuliere functies bij het jeugd*
werk betrokken zijn.

Mensen en Zaken
Sinterklaas, de vitale
't Is niks om Sinterklaas te zijn.
Maar om 't goed te zijn, heb je een
flink stel hersens nodig. En een bos
spieren.
Met is eigenaardig, dat de mensen,
van groot tot klein, in deze dagen,
die de 5de December vooraf gaan,
zo'n onweerstaanbare geneigdheid tot
het goede vertonen.
De volwassenen putten zich uit in
vrijgevigheid en de kleintjes ctoen hun
best om een toonbeeld van bijna ons
genaakbare lieftalligheid te zijn. Een
heerlijke, tijd overigens. Ondergete*
kende wenste dat het iedere maand
een paar dagen Sinterklaas was. Dan
zou .onze samenleving in no time een
echt paradijs zijn Zoals het aanvan*
kelijk in de bedoeling lag met ons
planeetje.
De eerste maanden zou 't misschien
nog niet zo erg vlotten, want je moet
wel degelijk aan het goedszijn wen*
nen. Maar later zou de doorwerking
van de Sinterklaasachtige sfeer te
merken zijn in de gedragingen van
ons",' b'r'ave burgers. Dan zou het in*
derdaad mogen gezegd worden :;:bras
ve burgers
zonder bijklank">van
zure ironie.
Als we 't. nu nog over brave* bur*
gers hebben, denken we altijd^ een
beetje aan zeverende huichelaars, die
de kat in het donker knijpen en die
voor het oog niets anders doen dan
melk drinken en vroeg naar bed gaan.
Maar we kunnen er kort of lang
over praten: 't is helaas niet om de
zoveel weken Sinterklaas. Eens per
jaar slechts is 't ons vergund een blik
te werpen in de Hof van Eden, het
dorado van goede mensen en pepers
noten, van marsepein en ook een
beetje taai=taai. Ja, liever niet zo heel
veel taaistaai. Het leven is zonder
dit smeuïge gebak al taai en saai ge»
noeg.
En omdat het feest van de goede
Bisschop maar één keer in 't jaar
gevierd wordt, moeten wij 't ook goed
doen. Dat is een eis, die de kinders
tjes aan de volwassenen en de vol»
wassenen aan de kindertjes mogen
stellen. Het is een hele kunst om uit
de speciale moeilijkheden, die het
Sinterklaas»zijn opleveren, te komen.
Het is hart»verheffend dat die eer*
biedwaardige grijsaard er nooit toe
komt zijn tabberd aan de wilgen te
hangen. Dit getuigt van een heel bij»
zondere instelling ten opzichte van de
noden der mensheid. Gelukkig hangt
niet alles af van de Mammon. (Wie
sprak daar over?) Zoals gezegd, het
is een kwestie van gezonde hersens
en een ontwikkeld spierencomplex.
Want wie kan zulke uitmuntende
poëzie bedrijven, wie legt zo veel vin»
dingrijkheid aan de dag en wie trots
seert de gekste schoorstenen en rijdt
over de hoogste daken?
Vertel maar op. wie dat allemaal
kan, buiten Sinterklaas, 't Is heerlijk
om Sinterklaassfeest te vieren, aan
welke kant je ook staat! Borstplaat
en
speculaas en goede woorden.
1
En -wie de gard krijgt?
Nou, daar is dan ook geen goed*
garen mee te spinnen.
MOMUS.

Vul in

en

•r/ff/

Of we de puzzle dit keer weer eens
wat makkelijker hadden gemaakt of
dat de financiële aspecten (ƒ '5,— en
2 x ƒ 2,50) van de vorige opgave de
animo aangeblazen hebben, ach 'laten
we dat maar in het midden laten. Een
feit is dat U weer fiks van zich doet
spreken met het inzenden van oplos*
singen.
Wij zijn op dit gebied echter on»
verzadigbaar, zoals wij U bij een vo»
rige gelegenheid reeds eens hebben
laten weten. U weet ons adres zo
langzamerhand. Tot Maandag 12 uur
's middags bent U nog welkom, dat
wilj.zeggen
eigenlijk uw-oplos»
sing.i'"Wij blijven met veel interesse tur»
ven!

Zandvoortse
Handelsvereniging
Voor de Algemene Jaarvergadering
van de Zandvoortse Handelsvereni»
ging die, zoals aangekondigd, zal vfoif
den gehouden op Donderdag 10aDe»
cem'ber, vermeldt de agenda o.rh. de
jaarverslagen van Secretaris en P«n*
ningmeester, alsmede een Bestuurs*
verkiezing. Aftredend zijn mevrouw
Blaauboer en de heren H. Heidoorn
en J. Kroon. Allen stellen zich weder
verkiesbaar.

Lezing over kanker en '
kankerbestrijding
••<•,•
Het Instituut van Arbeiders Ontwik»
keling organiseert 9 Dec. in Espla»
nade een lezing over kanker en kan*
kerbestrijding, te houden door Dr
Lokkerbol. Ook de afd. Zandvoort
van de vereniging tot steun aan het
Koningin Wilhelminafonds wijst op
de belangrijkheid van dit onderwerp,
dat wordt behandeld door een spe*
cialist op dit gebied.'

Duiven gestolen
Een 19sjarige jongeman, die in Haar»
lem de laatste tram miste, kwam op
zijn wandeling langs de Zandvoortse*
laan een hok achter een woning te'
gen. Hij zag kans vijf duiven' onder
zijn kleding mee te nemen, doch werd
door de politie betrapt'.

ZONDAGSDIENST

FAMILIEBERICHTEN

Alleen voor spoedgevallen van Za*
terdag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur.
DOKTOREN:
Dr H. K. van Es, Kostverloren*
straat 4. Telef. 2058.
WUKZUSTER:
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 281<5.

De Heer en Mevrouw
B. ENTZINGER=VAN -DER PLAS
geven U met vreugde kennis van de
geboorte van hun zoon
FRANS EELCO.
Brederodestraat l
29 November 1953
DANKBETUIGING
Hiermede 'betuigen wij onze hartelijke
dank voor de vele bewijzen van mes
deleven ons betoond bij het overlij*
den van onze geliefde zoon
TON MARKHOF.
PREDIKBEURTEN
Uit aller naam,
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
A. J. Markhof.
Zondag 6 December (2e Advent)
Zandvoort, Grote Krocht 27a.
10 uur: Ds C. de Ru. Zang doonhet
Bij ons vertrek naar Zuid Afrika
Kerkkoor.
groeten wij al onze vrienden en ken*
7 uur: Ds R. H. Oldeman.
nissen.
Joop en Frieda
Ned. Protestantenbond, Brugstraat" 15
'
Heintzberger.
Zondag 6 December
10.30 uur: Ds H. A. C. Snethlage 3 December 1953
a/b „Warwick Castle"
van Rotterdam.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
UITNODIGING
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur aan belangstellenden voor het op*
Hoogmis.
richten van een
's Avonds 7 uur Lof.
,
In-de week 's morgens 7 en 7.45 u.
's'> Avonds 7.30 uur Lof.
> '•" .
(geen uitwedstrijden) te houden op
DONDERDAG 10 DECEMBER 1953
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
in Restaurant R I N K E L
Zondag 6 December
Aanvang 8 uur.
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
De initiatiefnemers:
G. R. Vleeming; W. G. Gebe;
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
F. de Jong; G. v. Wonderen.
Dinsdag S December
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis .
Spr : M. C. Draijer, Haarlem.
HEDEN: onze 'beroemde
Zondag 6' Dec. 9.30 uur: Radiotoe*
spraak (op 298 meter) door Dr. J. P.
van Praag van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Hier en nu' .

Neutrale Bridgeclub

ERWTENSOEP

met worst, vlees en spek

BURGERLIJKE

STAND

65 et per liter

27 NOV.—3 Dec. 1953
Geboren: Frans Eelco, zoon van B.
Bij vlees het alom bekende
Entzinger en P. A. van der Plas;
RECLAME*LUNCHPAKKET
Maria Magdalena, dochter van A.
Herfst en A. M. van Turenhout;
Jacoba, dochter van H. Heidebrink
en A. J. Terol.
Kerkstraat 14, Tel. 2102
Ondertrouwd: A. Dekker en J. 'Hoo*
gendijk.
Gettomvd: K. Hakhoff en S. Hoogen*
dijk; P. Termes en P. Verhoeven; Bent U met Uw geschenken
wat laat
T. H. van Aacken en C. A. Lake»
brink; G. H. van Zomeren en A. Kijkt dan nog even bij
Bol.
Penaat!
PHILIPS
RADIO,
prachtig
van toon,
Trekking verloting
vanaf ƒ 10,-. Het restant kunt U
Op l December vond de trekking dan sparen, terwijl U luistert, ad.
plaats van de verloting ten behoeve ƒ 1,36- p.w. Alle andere typen lever*
van 'het Erefonds Oud=verpleegsters'. baar.
•De prijzen vielen op de. volgende PHILIPS TELEVISIE, beeldig. Bin*
nummers: 'l, 21," 121; 124, 167, 216, henkort ontvangst mogelijk" üit'België
•?86, 288, 311, 398, 417, 420, 428, 466, en Duitsland, thans ook in Uw bezit
470, 478, 518, 541, 549, 557, 565, 619, vanaf ƒ 50,—, het restant kunt U
630, 724, 754, 763, 801, 803, 831, 879, sparen terwijl U kijkt.
896, 906, 976, 985, 1122, 1126, 1171, Uw oude Radiotoestel heeft inruil'
1249, 1251, 1261, 1305, 1336, 1362,1394. waarde.
De prijzen dienen zo spoedig moge»
lijk aan het politiebureau te worden PHILIPS
PLATEN*
afgehaald, tussen 9 en 5 uur.
SPELER,
gezellig,
Gegund
vanaf ƒ 8,—,
Aan de firma Veenstra is van ge* restant
meentewege gegund het schilderen ƒ l- P.w.
van 104 lantaarnpalen voor een be* Maak van Uw Radio een Radio:
Gramofoon.
drag van ƒ 1035,—.
REMMINGTON Scheerapparaat v.a.
Verduisterd
ƒ 10,-, restant ƒ 2,- p.w.
diverse merken op
Een 33*jarige werkster werd aange* STOFZUIGERS
vanaf ƒ 2,— p.w.
houden, die ten nadele van haar slee
WASMACHINE A.E.G. vanaf ƒ 6,patroon in gedeelten een bedrag van per
week.
ƒ 37,50 naar huis wist mee te nemen.
Door het waarmerken van enkele Droogmachines, Koelkasten e.d.
muntbiljetten kon zij betrapt worden. Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen op prettige wijze de be;
taling met U.
Erkend Philips Service Dealer.
RADIO
TELEVISIJi
ELECTRA

Slagerij GAÜS

* „LA MER" "V
Zeestraat 26 Zandvoort Tel. 2196

Erwtensoep
ƒ 0,75 per liter
met vlees en spek
Dagelijks: RIJSTTAFEL
Gelieve tijdig te reserveren

WEEK-AGENDA
Monopol*
Vrijdag 4 Dec. 8 uur: film „Perrucha
kind van de nacht",
Zaterdag 5 Dec. 8 uur: idem. *.
Zondagmiddag 6 Dec. 2.30 uur: film
„Gouddelvers van Mkshom'ba .
Zondag 6 Dec. 8 uur: film „Perrucha
kind van de nacht".
Maandag 7 Dec. 8 uur: idem.
Dinsdag 8 Dec. 8 uur: film „De weg
der hoop".
Woensdag 9 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 10 Dec. 8 uur: idem.
Andere attracties en
<
nuttigheden
'
Woensdag 9 Dec. 8 uur: Lezing met
film over kanker en kankerbestrij*
ding in „Esplanade", door het Inst.
voor Arb. Ontw.
Stadsschouwburg
- Haarlem
Zondag 6 Dec. 8 uut: De Toneelverenigtag met „Circus Knie".
Dinsdag 8 Dec. 8 uur: Spaans danspaar Susana AuxJeoud-José TJdaeta,

f. H.
Kostverlorenstraat 7 * Telefoon 2534

Bouwr van 50 woningen
Donderdagmiddag is men begonnen
aan de 'bouw van 50 woningen aan de
Dr C. A. Gerkestraat voor rekening
van de woningbouwvereniging „Een*
dracht Maakt Macht".
Dit aantal sluit aan bij de 60 in
aanbouw zijnde woningen. De ver*
wachting is dat de eerste twee blok*
ken in Februari a.s. opgeleverd zullen
worden.
Alle 110 woningen zullen in 1954
gereedkomen, hetgeen een flinke ver*
lichting in de woningnood zal geven.

Flinke opbrengst
De enveloppen*actie onder de leden,
alsmede de netto»opbrengst van de
j.l. Zaïerdag gehouden propaganda*
bijeenkomst, bracht voor de speel»
turnvereniging „Kindervreugd" het
fraaie bedrag van ƒ 374,— op. Ge*
noemd bedrag is bestemd voor d£
aanschaf van een projectietoestel.

Vier tallenwedstrij den
Voor de komende week zijn de vol*
gende viertallenwedstrijden voor de
Zandvoortse Bridgeclub vastgesteld:
Vrijdag 11 December:
Kennemers 3=Zandvoort 2
Santpoort 3*Zandvoort 5
R.K. Haarlem 3=Zandvoort 6
Spel en Vriendschap 5* Zandv. 4
Op Maandag 14 Dec. worden gespeeld
Zandvoort 2*Boekcnrode 5
Zandvoort 3*R.K. Haarlem 5
Zandvoort 5=Boekenrode 8
Zandvoort 6=HaarlemsNoord 2

1
NET 'DAGMEISJE GEVR. r
N
DEKENS-LAKENS
van 9*3 uur voor winkel en
Palthe's Textielveredelingsbedrijven n.v.
Gelegenheidskoopjes on* mish. Opticien Looman,
geregelde partij wollen Haltestraat 58
vraagt voor haar filiaal te Haarlem
dekens, •' alle maten, ook
Te
koop:
blauw
lederen
zeer grote, ƒ 17,50,
f 23,90. Prima anti* DAMESMANTEL, maat 40,
rheumalakens (iets vuil) ƒ 55,—. Thorbeckestïaat 46.
f 5,50.
Te koop gevraagd
Leeftijd 22*35 jaar. U.L.O.*opleiding gewenst.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Goed met publiek kunnende omgaan.
HERBOUWPLICHT
Jansstraat 85, bij Grote
Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent op»
n Zandvoort, pl.m. 400 m3.
Markt, Haarlem.
Br. no. 9503 bur. Zandv.Crt.
leiding en vorige werkkring(en) te zenden aan
het filiaal Grote Houtstraat 17, Haarlem.
HUIS TE KOOP GEVR.
'te betrekken). Brieven no.
?504 bureau Zandv. Crt.
•B De afd. Zandvoort v/h Koningin Wilhelminafonds
DIVERSE PERCELEN te "™" wekt U op tot bijwoning van de
coop aangeb. v.a. f 10.000,*.
Makelaar K. C. v.'d. Broek, LEZING met FILM
van Speijkstraat 2.
over kanker en kankerbestrijding
door het „Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling"
Aangeb. 3 vlotte WINTER*
Dame zoekt
te houden in
GEM. ZIT*SLAAPKAMER MANTELS, leeft. 14, 16 a
(vóórkamer) met pension en 17 jr.; ƒ 12,— per stuk.
Esplanade
op 9 December 8 uur
centr. verw., liefst centrum. Haltestraat 51.
Spreker:
Dr
M.
LOKKERBOL van het Nederl.
Br. no. 9501 bur. Zandv.Crt.
Kanker Instituut.
Wat voor feest of party?
IONGEMAN biedt zich aan Alles verhuren, wij!!
Toegangsprijs ƒ 0,50; voor leden f 0,30.
voor thuiswerk. Telef. 2871, Glaswerk, porcelein, bestekZandvoort.
ken, tafels, stoelen, enz.
TWEE MAAL PER WEEK
Aangeb.: J.FIETSJE, leeft. P. Waterdrinker, telef. 2164
brengt de
6*10 j. en AUTOPED op
Zandvoortse
Courant
luchtb. Beide in'prima staat. PEDICURE
Van Keulen, Dr Mezger*
U
al
het
plaatselijk
nieuws!
MANICURE
straat 32*1. Telef. 2883.
Schoonheidsspecialiste
WONINGRUIL.
Aangeb. vrij nieuwbouwhuis
Haarlem*N., v.b. bush., bev. M. VAN B O R K U M
kamer en suite, 3 sl.k., bad* Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812
cel,, zolder, v. en a. tuin, vrij Jarenlange ervaring!
uitz., huur ƒ 30,— p. mnd.
Event. ook riant ben.huis Woninginrichting
Het juiste adres voor aan*
centr. stad.
L. Balledux & Zonen
Gevr. vrij huis te Zand* Haltestraat 27 - Tel. 2596 leg en onderhoud van
voort. Hoge huur geen be*
zwaar. Event. koop van het Grote sortering
betr. pand kan in uitz. wor*
BALATUM en
den gesteld.
COCOSLOPERS
Tel. 21769 Haarlem of br.
IS
no. 9502 bur. Zandv. Crt.
LOUPEN
WONINGRUIL
GLAZEN
Eau de Cologne •
Aangeb. te A'dam 2e etage: LEES
2 gr. k. en suite, 2 slaapk., BRIL*ETUIS
Loodgietersbedrijf in de bekende kwaliteiten
l zolderk., gr. keuk., event. BAROMETERS
verkrijgbaar bij
Koninginneweg
43
douche*cel. Huur ƒ 35,» p.m. THERMOMETERS
Drogisterij Blaauboer
Wilhelminaweg
20
Gevr. in Z'voort: woning m. COMPASSEN
minst. 4 kmrs en douche*cel; CURVIMETERS
Telefoon 2070
Halfestraat 46 - Telef. 2392
zijn
nuttige
hogere huur geen bezwaar.
Br. v.d. Goes, Adm. de Ruij* St. Nicolaasgeschenken
Wacht niet tot de laatste week
terweg 358A*II, tel. 89617.
met het bestellen van uw
Brillenspecialist

energieke winkelkracht (vr.)

sanitaire
installaties

Spolders'

Gevraagd:
Net dagmeisje ± 18 jr
zelfst. kunnende werken.
Aanm. Wilhelminaweg 38,
tel. 2944.

LOOMAN
Haltestraat 58
Telefoon 2174

V I S I T E K A A R T J - ES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l

van.
het~gras~en dan keerden ze hun sche=
In het grote park waar de hoge
bomen staan te kraken als het waait, pen om voor een nieuwe tocht.
Maar er was één ding, dat niet fijn
was het huisje van meneer Bosse*
was voor de kinderen. En dat was
brood.
Hij was de oppasser van het park dat meneer Bossebrood altijd kwaad
die het gras maaide, de afgevallen werd als hij die kinderen met hun
bladeren wegharkte en de beelden, bootjes bij de vijver zag.
Als hij ze zag lopen en hoorde
die in het park stonden, zo nu en dan
afstoften met een lange stok waaraan schreeuwen van plezier omdat hun
boot het zo goed deed, dan werd hij
hij dan een doek gebonden had.
Meneer Bossebrood was trots op boos en liep driftig heen en weer van
zijn park en ook op de stenen beeKj» kwaadheid.
,Wat zullen de 'beelden wel denken',
den. Daar waren mannen van steen
bij die met grote hoeden op en lange dacht hij dan, ,de prinsessen met hun
mantels aan op hun stenen paarden stenen bloemen en de mannen op hun
zaten. En ook stenen prinsessen ston» paarden en de kranige soldaat'. En
den er met stenen bloemen in hun dan schaamde hij zich voor de beel*
den dat het zo'n lawaai Avas in het
stenen hand.
Meneer Bossebrood kende ze alle» park. Hij holde naar de vijver en ioeg
maal en als hij ze voorbijging dan ge*
beurde het wel eens dat hij een bui*
ging maakte en in zichzelf zei ,dag
Een kinderverhaal
prinses'.
Ook was er een vijver in het park,
een grote vijver met een groot gras*
veld erom heen. En vlak bij die yij» de kinderen met hun bootjes weg.
ver stond ook een beeld of eigenlijk
En elke dag van de zomer gebeur*
drie. Het was een soldaat met een de dat, want de kinderen kwamen
stenen steekhoed op en grote snorre* steeds weer terug en konden maar
baarden. Een stenen sabel hing aan niet begrijpen, waarom zij hun sche*
zijn zij.
pen niet mochten laten varen van
IHij groette zijn vrouw en zijn kind, • meneer Bossebrood.
want hij ging vertrekken naar een ver
„Ach", dachten ze, „misschien mag
land. Dat kon je zien aan de grote het vandaag wel eens een keer". Maar
pakken en tassen die hij op zijn rug na een tijdje varen kwam de boze
droeg en waarin zeker een heleboel meneer Bossebrood en weg moesten
eten voor de reis zat.
ze weer.
Het kind was een klein jongetje
Totdat....
dat met zijn hand wuifde naar zijn
grote vader die daar zo'n. verre tocht
Eens op een zomernacht toen de
ging maken .misschien wel naar Afri* maan heel helder scheen, kon me*
ka. En aar. zijn gezicht kon je zien neer Bossebrood niet slapen. H* ^voel*
dat hij eigenlijk wel graag mee zou de in zijn bed en Jacht aan de lastige
willen.
kinderen, die hij overdag weer had
Meneer Bossebrood, de oppasser moeten wegjagen. Op alle manieren
van het park, vond het maar een kra* probeerde hij in slaap te komen: hij
nige soldaat en hij moest altijd een ging wat water drinken en toen in
beetje lachen om het kind dat zo par* gedachte de beelden van zijn park
mantig met zijn handje stond te wui* tellen. Maar niets hielp. Eindelijk
ven, geleund tegen de stenen rokken stond hij op en kleedde zich aan om
van zijn moeder.
in de nacht nog een wandeling door
Ja, daar bij de vijver, daar wandel* het park te maken. Het was dood*
de meneer Bossebrood zelf het liefste stil. Geen vogel hoorde je fluiten.
en het beeld van de soldaat met zijn Langzaam liep hij door de lanen, on*
vrouw en. kind stofte hij altijd extra der de hoge bomen die stokstijf in de
goed af.
hoogte stonden.
Opeens hoorde hij een geplas van
Als het zomer was en warm, kwa* water. „Dat moet bij de vijver zijn",
men er altijd veel mensen in het dacht hij en ging met grote stappen
park, waar het koel was onder de op het geluid af.
hoge bomen. Ze gingen zitten op de
Toen hij bij het grasveld gekomen
banken bii de vijver om een krant te was, stond hij plotseling stil van ver*
lezen. Ook zag je er veel moeders bazing. Het stenen beeld van de sol*
met hun kleine kinderen die nog in daat met zijn vrouw en zijn kind was
de kinderwagens zaten. Zij praatten verdwenen! Geschrokken keek me*
en praatten met elkaar en breiden neer Bossebrood in het rond. En toen
onderwijl aan een nieuwe trui voor zag hij dat de soldaat en zijn vrouw
aan de rand van de vijver stonden.
hun kinderen.
Maar ook kwamen er grotere jon* En het kind zat op sijn knieën en was
gens en meisjes in het park. Zij gin* bezig om een 'boot van papier, met
naar de vijver, want zij hadden altijd een grote tak erop als mast, in de
hun bootjes bij zich die ze lieten va* vijver te laten varen.. Zijn vader, de
ren en naar de overkant lieten drij» soldaat, en zijn moeder stonden er
ven. De wind blies ze langzaam tegen •naar te kijken.

Telefoon 2135
Meneer Bossebrood wist niet wat
te doen. Bewegen durfde hij zich niet.
Een lange tijd bleef hij toezien hoe
de papieren boot van het stenen kind
langzaam op de vijver ronddobberde.
Toen ging hij stil terug naar huis, ter*
wijl de beelden nog bij de vijver
stonden.
Thuisgekomen kroop hij, nog vol
verbazing over wat hij gezien had, in
bed en viel meteen in slaap.
De volgende dag scheen de zon en
heel veel mensen kwamen weer naar
het park. De stenen soldaat met zijn
vrouw en kind stonden weer op de
gewone plaats, waar zij altijd ge»
staan hadden. En daar waren ookf de
jongens en meisjes weer met hun
bootjes die zij in de vijver lieten weg*
blazen door de wind. Ze liepen heen
en weer en lachten en schreeuwden
van plezier. En meneer Bossebrood
stond naar de kinderen te kijken en
naar hun boten. Nooit joeg hij' ze
meer weg. En ze hebben nooit begre*
pen waarom hij voortaan zo vrieh»
delijk was en zelfs een keer met reen
lange stok een scheepje, dat was om*
geslagen, uit de vijver haalde voor
een klein jongetje.
Maar wij weten dat dit alles kwam,
omdat de beelden in het park van
meneer Bossebrood soms ook des
nachts met scheepjes in de vijver
spelen.

Bridgenieuws
De spanning in de onderlinge com»
petitie van de Zandvoortse Bridge»
club is na de vierde -wedstrijd weer
gestegen. Promotie en degradatie is
in zicht en dan worden vanzelfspre*
kend de beste beentjes voorgezet.
In de A*lijn is de stand van de drie
eerste koppels als volgt:
1. Hrn Agsteribbe*Schutte 234.49%;
2. Hrn Brugman*Elzinga 209.96%;
3. Fam. Vallo
'
206.48%.
De koppels dames van 'Dartelen=Pe*
naat en mevr. Barens*hr Heidoorn
staan op de nominatie naar de B*lijn
terug gezet te worden.
In de B*lijn is de stand van de
eerste drie koppels:
1. 'Hrn Fabel*Sjouwerman 235.92%;
2. iHrn Pachter*Versteege 226.81%;
3. Fam. Berrier
219.95%.
Indien de koppels fam. de Jong en
dames Liberg*R.enké niet oppassen is
degradatie naar de C=lijn zeker.
In de C*Hjn 'bezet het koppel Reijer*
Penaat met 222.68% de eerste plaats,
gevolgd door dames Notterman*Stor
met 215.78% en dames Keur*Schutte
met 211.84%.

KJ.C. „T.O.G." opgericht
Een nieuwe klaverjasclub werd in
Zandvoort opgericht onder de naam
T.O1. G. Secretaris is J. Luyten, Zand»
voortselaan 355.

erij „Hollandia" Zandvooii

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fjjnstrykerü — Snelle aflevering — KASTKLAAR
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEKNINK

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten
THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein » Dir. Gebr. Koper t Telefoon 2550

VOETBALVERENIGING
„ZANDVOÖRTMEETJWEN"

i!

Een zware strijd staat het Ie elftal
van Zandvoortmecuwen a.s. Zondag
weer te wachten, n.l. de uitwedstrijd
tegen de leider der afdeling, Wasse=
naar. We hebben zo het idee dat
Zandvoortmecuwen ditmaal voor een
overwinning zal zorgen.
Zandvoortmeeuvven 2 speelt thuis
tegen Stormvogels 3 en zal zich niet
zonder slag of stoot gewonnen geven.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal is
vrij, terwijl voor de adspiranten geen
wedstrijden zijn vastgesteld in ver*
band met de Sint Nicolaasfeesten a.s.
Zaterdagmiddag.
Programma Zaterdag 5 Dec. a.s.:
ConcorcHa l=Zandvoortm. 2 2.30 u.
Programma Zondag 6 Dec. a.s.:
Wassenaar=Zandvoortm. l
2.30 u.
• Zandv.m. 2=Stormvogels 3 2.30 u.
Zandvoortm. 3»T.Y.B.B. 2
12 u.
Zandvoortm. 4=V.S.V. 6 uitgesteld
T.Y.B.B. 5=Zandvoortm. 5
12 u.
Zandvoortm. ó=H.F.C. 8
9.45 u.
Stormvogels 9=Zandv.m. 7
10 u.
E.D.O. d=Zandv.m. jun. b
2 u.
t
K.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
Uitslagen van Zaterdag en
Zondag j.!.:
T.Z.B. 2»Spaarnevogels 2
3=3
T.Z.B. 3=H.F.C. 9
3=4
T.Z.B. adsp. a»Geel Wit b 12=0
T.Z.B. adsp. b*H.R.C. d
-4=0
Programma Zondag 6 December:
D.S.S.=T.Z.B.
2 uur
Schoten 5=T.Z.B. 2
.
12 uur
GTMNASTIEKVER. „O.S.S."
Teneinde de intensieve voorbereiding
van ons jubileum niet te bemoeüij=
ken, werd overeengekomen niet aan
de turnkampioenschappen van de
Kennemer Turnkring deel te nemen,
•die eind December en begin Januari
in Haarlem plaats vinden.
iHet enthousiasme en de medewer»
king van alle leden van jong tot oud
is bijzonder groot, zodat met groot
vertrouwen het optreden van onze
vereniging in Maart a.s. wordt tege=
moet gezien.
Bijzondere aandacht dient te wor»
den besteed aan de voorgeschreven
kleding, omdat uniforme kleding het
optreden van onze vereniging beter
tot haar recht zal doen komen.
Vraagt, indien nodig, voor de ko»
mende feestdagen deze kleding als
geschenk!
Aan het verzoek van enige dames
om de 2e z.g. „blijf fit"»les op een
vroeger uur te doen plaats vinden,
kan, na overleg, gevolg worden ge=
geven. Dit tweede uur zal nu plaats
vinden op Dinsdag van 2.30=3.30 uur
in de Wilhelminaschool, zodat de da»
mes daarna rustig hun kinderen van
school kunnen halen.
Ongetwijfeld voor vele huisvrou=
wen, die 's=avonds niet weg willen,
een gunstige gelegenheid om één uur
in de week er eens echt „uit" te zijn
en dan lichaamsbeweging te ontvan=
gen onder bevoegde leiding.
Vanzelfsprekend blijft liet Don=
derdagavonduur van 8.30=9.30 uur van
kracht.
Afd. handbal.
Programma Zondag 6 Dec. a.s.:
Dames: O.S.S. l=Beverwijk l 12 u.
IHeren: O.S.S. 2»Beverwijk l
l u.
Zaalhandbal. Maandag 7 Dec. a.s.:
O.S.S. 1»A.H.C. l
20.55 u.
De verwachtingen voor a.s. Zondag
zijn hoog gespannen. De dames krijs
gen Beverwijk op bezoek. Deze staan
op de 2e plaats en de O.S.S.»dames op
de 1ste plaats. Zullen zij hun onge=
slagen record kunnen handhaven?
O.S.S. 2 heren krijgt 'Beverwijk op
bezoek, deze staan momenteel op de
2e plaats. Wat zal O.S.S. na de over=
winning van Zondag doen op eigen
terrein?
O.S.S. l heren moet 'Maandag ten
strijde trekken tegen 't sterke A.H.C.
Ook zij hebben een ongeslagen re=
cord te 'handhaven. Gezien de pres=
taties van dit team kunnen zij de
winst behalen, hoewel er goed voor
gewerkt moet worden.

Vanaf VRIJDAG 4 'DECEMBER tot en met
MAANDAG 7 DECEMBER, 8 uur
André Le Gall, Francoise Arnoul,Armé Clariond,
René Blancard, Charles Blavette en Raymond
Cordy in:

PERRUCHA
KIND VAN DE NACHT
Vlammend als haar laaiende passie! Teder als
haar liefkozing! Fel als het bonzen van haar hart!
Wreed als het noodlot dat haar vergezelde!
Toegang 18 jaar.
Vanaf DINSDAG 8 DECEMBER tot en met
DONDERDAG 10 DECEMBER, 8 uur
Raf Vallone, Elena Varzi, Saro Urzi en Lilliana
Lattanzin

De weg der hoop
Onverschrokken trokken ze verder op „De weg
der Hoop"! Zij was de vrouw van een bandiet.
Moest zij daarom gemeden worden? Toeg. 14 jaar.
ZONDAGMIDDAG 6 DECEMBER, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U een
zeer bijzonder Jeugdfilmwerk van de Arthur Rank
Organisatie

De gouddelvers
van Mashomba
Toegang elke leeftijd.
Tevens een
SPECIAAL VERZORGD

VOORPROGRA'MMA

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al Uw

DRUKWERK
Achterweg l Telefoon 2135

HOERA .......
op sociaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder winst)
Hoera, het is weer Sinterklaas,
CREDIEXEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet Inééns Hij komt weer met zijn Pieterbaas
kunt betalen;
En marsepein.
FINANCIERING van Uw Inkopen tolj deelnemers (winkeliers)
aan het Kennemer Flnanclerlngs-Instltuut;
Hoera, we eten weer fondant,
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen Tot narigheid van kies en tand
krijgt en HULP als U In moeilijkheden bent geraakt En van de lijn.
(sanering).
TTw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen: Hoera, we rijmen ons weer beurs,
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corresponWe persen woorden in een keurs
Van straf gerijm.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.
Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, 'Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

Fa. R. v. d. Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telef. 2467

Nuttige

Halfwollen dames* en heren=onder=
kleding. Kindergoed. Kleedjes, lakens
slopen, tafellakens, wol, kousen, sok=
ken. Vitrage. Dekens. Lopers en ba»
latum. BEDRIJFSKLEDING.
Ook hebben we mooie Manchester

JONGENS PLUSFOURS.

VERHUIZINGEN DOOR
GEHEEL NEDERLAND

Emballeer- Vervoeren Verhuisbedrijf

Directie: M. Geutskens en E. H. Kerkhoven. Tel. 20020=12525:19602 (K 2500)
Kantoren: ROZENSTRAAT 13 en Ie BMMASTRAAT 10, HAARLEM
Alle goederen door ons verpakt en vervoerd zijn verzekerd!

Inlichtingen: Z&NDVOORTSELAAN 35a - Telefoon 3236

wilt U gewassen hebben?
Natwas (d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
.uaiwas
afgeleverd)met £JSN LMG GEREED f 0,29 kg
Droofrwas (getum'blerd) gevouwen afgeleverd
_ _ __ _
uroogwas u
m ë_ TTF££ DJ|G£N GEREED f 0,38kg
ManaelwaS
goederenf _0,43
._kg
,
ivi.a.a.yvt.wa.t» üjfgoederen
B
|getum'blerd, overigeGEREED
geman eld met 2 DAGEN

Kastklaar

geheel gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED

Wasserij
« • > • • • • • • M • • Dekens stomen

f 0,53 kg

BEHANDELING FIJNE WAS

MEULMAN

,

Sint-Nicolaasgeschenken

TEMPO"

Hoera, ik zwoeg weer op
' <
roomborstplaat,
Doch neem hem, zoals steeds, te laat,
Van 't vuur.
Hoera, Jan gelooft dat hij niets krijgt,
Hij is nerveus, de spanning stijgt
Bij 't uur.
Hoera, de kinderen zijn weer wild,
Het schreeuwt en bonst en dreint
en gilt,
In elk vertrek.

Hoera, Pa gooit strooigoed in
het rond,
Hef kroost krioelt woest op de grond,
ROOMBOTERLETTERS,
met echte Siciliaanse amandelen ƒ 3,25 Ze lijken gek.
BANKETLETTERS, de beste kwaliteit
ƒ 2,20
ROOMBOTERSTAAF
ƒ 1,65 Hoera, we foppen Lena weer,
BANKETSTAAF
ƒ 1,10 Met een donzig roze zepen peer,
SPECULAASPOF met amandelen, groot
ƒ 1,50 Ze eet hem niet.
,
SPECULAASPOP met amandelen, populair
ƒ 0,75
SPECULAASPOP, middel
ƒ 0,40
SPECULAASBROKKEN, met amandelen
ƒ 0,75 Hoera, de boterlefter is gelukt,
MOSCOV. TAARTEN (hartvorm) .. ƒ 1,50, 2,35, 3,50 Ma straalt en Pa kijkt wat bedrukt,
Zegt: we gaan failliet.
Bestelt vroegtijdig.
Rijke sortering MARSEPAIN FIGUREN
Hoera, we hebben een reuze pret,
DROSTE en UNION LETTERS
Oom Kees wordt danig in 't
DOOSJES BORSTPLAAT VAN PEL
zonnetje gezet,
Als vanouds luidt ons devies:
Hij krijgt zijn das.

Dienst voor
emigranten
Verpakkingen
voor overzee
ff

Hoera, Pa knutselt weer voor zoon,
Hij lijkt een goochelaar gewoon,
Mef hout en lijm.

presenteert U
voor de a.s. Sint Nicolaas

Van der Mije's kwaliteit is louter zuiverheid

DAMES K.J.C. „NOORD"
J.l. "Woensdagavond werd het Sint»
Nicolaasfeest gevierd door bovenga»
noemde club. Er werd die avond om
mooie prijzen gespeeld.
De Ie prijs werd gewonnen door
mevr. J. Sjerps, die als Ie uit de bus
kwam. Mevr. G. Kerkman eindigde
als 5e en kreeg de 2e prijs toegekend.
Mevr. A. Mulder kreeg de 3e prijs als
no. 8. De marsenprijs was voor mevr.
A. Menks.
Aan het slot van deze gezellige
avond sprak een der leden een har»
VIERTALLENWEDSTRIJDEN
telijk woord van dank aan het be»
De teams van de Zandvoortse 'Bridge» stuur.
club bereikten in de viertallenwed=
strijden deze week de volgende re= K.J.C. „ZANDVOORT"
sultaten:
Dinsdag j.I. speelde K.J.C. Zandvoort
J.O.V. l=Zandvoort 5 24=54 (0=2); zijn 12e ronde voor 't clubkampioen»
Boekenrode 6=Z'voort 3 30=53 (0=2); schap. De opkomst van de leden was
R.K.Haarlem l=Z'voort l 40=58 (0=2) buitengewoon groot. De • strijd 'bij=
Spel en Vriendsch. 6=Z'voort 2
zonder spannend.
21=69 (0=2).
De stand is: no. 1. C. Bluijs (buiten
Derhalve vier fraaie overwinningen. mededinging) en Jac. Versteege; 2.

KORFBALNIEUWS
Het eerste twaalftal van de Zand=
voortse Korfbalclub heeft a.s. Zon»
dagmorgen een belangrijke wedstrijd
voor de boeg. De strijd wordt op het
terrein van het Noordersportpark in
Haarlem aangebonden met Oosthoek
3, dat momenteel de bovenste plaats
be/et met één punt voorsprong op de
Zandvoorters. Aan spanning zal het
zeker niet ontbreken.

helpt U

de

Per stuk f l,Grote Krocht 14, telefoon 2919
Geopend van 8=2 uur
J. Kol; 3. P. Schijff; 4. J. Zwemmer.
22 December wordt de kampioen
bekend gemaakt.
SCHAAKNIEÜWS'
De laatste partij, die voor de onder=
linge competitie is gespeeld, n.l. Ter=
mes=Giskes is afgebroken in een gun»
stige stelling voor eerstgenoemde.
Wij maken de leden er op attent,
dat a.s. Donderdag van 10=12 uur
wordt aangevangen met de tweede
competitie, het spreekt vanzelf, dat
daarbij weer op aller komst gerekend
wordt.
Voorts heeft de NjH.S.B. bericht
omtrent de ter abitrage opgezonden
afgebroken partijen van de bonds»
wedstrijd Zandvoort l=Kijk Uit 3, die
29 Oct. is gespeeld. Jammer genoeg
was het geen gunstig bericht, daar de
partijen voor de Zandvoortse spelers
verloren zijn verklaard, zodat de
wedstrijd in een 4=6 stand in het
voordeel van Kijk Uit 3 is geëindigd.

Hoera, het feest gaat weer voorbij,
Hopenlijk maakte het ieder blij
En in zijn sas.

NEEL.

Vraag en
antwoord

Komt u eens kijken; wij hebben te:
veel om op te noemen.
De heer KONING had een vraag
over de -honden»misère. Sedert deze
Fa A. v.d. Veld-Schuiten aan de lijn moeten lopen, is het re=
Kruisstraat 12 - Telef. 2360 sultaat slechter geworden, want nu
worden de trottoirs zeker bevuild.
Ook zou spr. gaarne wat meer soepel»
heid betracht willen zien door de po=
litie, ten aanzien van de mensen, die
toch hun best doen de plotseling met
kracht doorgevoerde verordening na
te leven, maar die dikwijls voor de
verrassing komen te staan dat hun
huisdier ontvlucht! Dan lopen zij di=
reet het risico een bekeuring te krij»
gen.
VOORZITTER zeide er naar te
Bakkerij v. Staveren streven
de „honden=verordening"' soe=
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684
pel toe te passen.
De heer SLEGERS releveerde nog
even het beroep van de heer Porren»
HUIS-, DECORATIE- EN
ga pp het reglement van orde, toen
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF
hij in de vorige vergadering zich ver»
zette tegen het in derde instantie
spreken van de heer Tates.
Volgens spr. was toen niet voldaan
Tel. 2562, Zandvoort." Gevestigd 1879 aan het reglement van- orde, omdat
Burg. Engelbertsstraat 22 en 54 toen niet gevraagd-was of het voor»
GLAS-ASSÜRANXIE
stel (van de heer Porrenga) onder»
steund werd. Spr. is — zo zeide hij
— bijna 40 jaar raadslid, doch hij had
iets dergelijks nog 'nimmer meege»
W A T E R G E TIJDEN
maakt.
HW LW HW LW
Strand
VOORZITTER had de indruk dat
Dec.
berijdbaar
6 3.20 10.30.15.33 22.30 7.30*13.30 de 'heer Porrenga toen nogal dyna=
7 3.59 11.— 16.10 23.- 8.00=14.00 misch is opgetreden, waardoor plot=
8 4.37 11.30 16.4823.30 8.30=14.30 seling een min of meer overrompe»
werd toegepast. In het
9 5.15 12.— 17.29 0.30 9.00=15.30 lende taktiek
moeten de leden vrij kun»
10 5.54 13.— 18.09 1.— 10.00=16.00 algemeen
spreken en spr. zou het betreu»
11 6.34 13.30 18.532.- 10.30=17.00 nen
12 7.20 14.30 19.42 2.30 11.30=17.30 ren, wanneer in de toekomst art. 23
van het Reglement van orde meer
werd toegepast, hoewel dit volkomen
geoorloofd is. Doch de toon in de
raadsvergaderingen is meer een kwes»
van soepelheid dan van reglemen»
telefoonnummers tie
ten.
en adressen
Na een enkel toelichtend woord
van de heer TATES, die nogmaals
2000 Brandmelding
zeide -dat hij enkel en alleen ant»
2403 Commandant Brandweer
woord op een vraag had verzocht,
3043, 3044 Politie
„het incident" voor goed uit de
2100 Politie (alleen v. noodgevallen) werd
wereld verklaard!
2345 Gem. Secretarie
De heer TATES vroeg nog om de
2499 Gem. Geneesheer, Jullanaweg la
noodverblijven (barakken in plan»
2263 Informatiebureau Vreemde) ingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein Noord?) niet langer voor bewoning
te bestemmen.
2887 Stoomwasserjj „Hollandia",
VOORZITTER zegde toe deze
fünstrjjkerü, J. H. G. Weenink,
kwestie te 'bekijken.
Pakveldstraat 30 a
2135 Zandvoortse Courant, GertenDe heer KOL had gemerkt dat pas»
hachs Drukkerö. Achterweg l
serende wandelaars somtijds hun kle»
2424 Autobedrijven „Rinko"
ren beschadigen aan de afrastering
Oranjestraat en Stationsplein
van 'het terreintje op de hoek Hoge»
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
weg=Grote Krocht. Kan hier wat aan
„De Opbouw". Tollensstraat 47. gedaan worden?
2465 en 2886 Lichtstoringien. Bel op
VOORZITTER zou het euvel ra»
Frite Paap, Prins Mauritsstr. 3. der bezien.
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GEBREK

aan bewogenheid
De conferentie der grote drie, na zo*
veel ja en nee's eindelijk een feit,
heeft door verschillende oorzaken
7,ijn hoopvol karakter bij voorbaat
reeds verloren. In het algemeen kan
men zeggen dat de diplomatieke zet»
ten en tegenzetten in Europa (Rus*
land inbegrepen) en Amerika een pos
litiek raffinement verraden, doch aan
een volkomen gebrek aan menselijke
bewogenheid lijden. Dit is eigenlijk
wel wat aan alle congressen, confe»
renties en bijeenkomsten bij voorbaat
een onbevredigend indruk vastkop*
pelt.
Ook in de politiek, in de internati»
onale betrekkingen is het verschil
tussen woord en daad een bijna on*
overbrugbare kloof geworden.
Vredeswil in woord — oorlogsvoor»
bereidingen in feite, frasen over hu*
maniteit enerzijds — en economische
ontreddering en foefjes voor het
eigenbelang anderzijds. Het is bekend
en er wordt van verschillende zijden
eentonig op gehamerd.
Het vindt nauwelijks weerklank in
'de publieke opinie. De gemeenschap
met zijn millioenen leden — en dit is
wellicht het meest benauwende in de
huidige wereldtoestand, — heeft het
feit dat het menselijk geweten, de
menselijke bewogenheid in de inter*
nationale politiek worden genegeerd,
volledig aanvaard. En hiermee wordt
een van de kapitale voordelen die de
democratie oplevert boven alle an*
dere staatsvormen: de mogelijkheid
tot correctie, invloed op de handelm*
gen der overheden te niet gedaan. De
geest der mensen schijnt zich met de
onzuiverheden in het wereldgebeuren
verzoend te hebben.
Laten wij vooropstellen dat de hui»
dige wereldsituatie -weinig mogelijk*
heden tot het ontplooien van humane
gedachtengangen op hoog niveau
biedt. Allereerst is daarvan de oor=
zaak de heilloze zwart*wit indeling
tussen communistisch en anders.
Een indeling die alle tussenmoge*
lijkheden wegvaagt.» Critiek op de
Westerse politieke middelen staat he=
den ten dage gelijk met pro*commu*
nistisch zijn. Een Amerikaans stok*
paardje dat ook in Europa rijdt. Dit
speciaal is betreurenswaardig omdat
daardoor elke' poging om van het
'Westen uit tot een minder rancuneus
en meer mogelijkheden biedend poli*
tiek beleid te komen, bij voorbaat
reeds een verdachtmaking met zich
meesleept.
Reden ook waarom b.v. voorstellen
van de zijde van India, waar. men po*
litiek nog altijd wenst te zien als ver*
lengstuk van het menselijk oprecht
denken afstuiten — onveranderlijk
vrijwel — op een muur van scepsis en
wantrouwen.
Het is duidelijk dat de mogelijk*
heden zich bij een dergelijke mentali*
teit slechts verengen en inschrompe*
len.
Elke conferentie dreigt op een der*
gelijke wijze te ontaarden in een ste*
riele praatpartij, waarbij men alleen
nog over nuances kan redetwisten of
tot overeenstemming komen.
Al te zeer lijkt het begrip op de
achtergrond te raken dat politiek een
menselijke aangelegenheid is, mensen
met noden en verwachtingen betref*
fend. Dat elke politiek die tot onper*
soonlijke
diplomatieke
wiskunde
wordt, de mens niets zal kunnen b e*
reiden dan stenen voor brood is een
besef dat groeien moet, wil de inter*
nationale situatie zich in mildere
temperaturen gaan ophouden. Dit
geldt voor alle partijen. Niet politiek
zou men een revolutie willen, doch
emotioneel. Iets dat trouwens denk"*
baar is omdat zich binnen de gemeen*
schap talloze krachten daartoe bevin*
den.
Wanneer deze ongebruikt blijven,
beantwoorden wij in het Westen —
ondanks onze democratische staats*
vorm — niet aan onze politieke en
daarmee menselijke mogelijkheden.

Misverstand
omtrent cijfers Zuiderbad
In ons nummer van Vrijdag j.l. ver*
meldt het Raadsverslag een t aantal
cijfers, uitgesproken door de -heer
Weber, over de exploitatie van het
Zuiderbad. Dit blijkt echter op een
misverstand te berusten, aangezien
spreker cijfers bedoelde te geven niet
omtrent de exploitatie van het Zui»
derbad, doch van een ander seizoen*
bedrijf in Zandvoort.

22 „KLAAR-OVERS"
geïnstalleerd
Maandag, 7 December, werden in de
werkkamer van de Korpschef, de heer
H. P. 'Huysman, 27 leden van de
jeugd*vcrkeersbrigade officieel geïn*
stalleerd door burgemeester H. M. v.
Fenema.
De leden van deze jeugd*verkeers*
brigades worden in Amsterdam aan*
geduid met de populaire naam van
„Klaar»over", hetgeen wel aardig zou
zijn ook in Zandvoort over te nemen.
Het hoofd van de verschillende
scholen heeft die jongens en meisjes
uitgezocht, welke, wat betreft hun
aard, vorderingen enz. hiervoor in
aanmerking komen. Daarna is toe*
stemming aan de ouders gevraagd en
werden ze opgeleid door de heer H.
de Hoop, agent van politie alhier.
Het betreft hier een schoolaange*
legenheid, die tot stand is gekomen
met 'behulp van de Politie en waar*
tegenover de politie*autoriteiten uit*
teraard zeer sympathiek staan.
Het gaat hier momenteel in hoofd*
zaak om het moeilijke kruispunt: Dr
Gerkestraat, Brederodestraat, Hoge*
weg, Grote Krocht.
Deze „Klaar*overs" zijn allen toe*
gerust met koppel en „spiegelei" en
naar we van burgemeester van Fene*
ma vernamen, heeft hij het idee ge*
opperd om deze kinderen tevens te
voorzien van een stevige, lichte re*
genjas, zodat ze voor de wintermaan*
den zijn beschermd tegen regen en
koude en bovendien door de lichte
kleur der jas beter zichtbaar zijn op

de weg. Daar deze kinderen, hoewel
ze uitstekend zijn geïnstrueerd en
dus volkomen verkeers*minded zijn,
toch meer kans lopen op een onge*
luk dan de anderen is bovendien voor
hen een ongevallenverzekering afgc*
sloten.
Hiermee kan' men zien dat er ten
behoeve van onze „klaar*overs" alle
mogelijke voorzieningen zijn getrof*
fen. Weggebruikers, die zich niet aan
hun signalen storen zullen onverwijld
vervolgd worden.
Het was Maandagmiddag een aar*
dig gezicht, toen nagenoeg alle 27 Ie*
den van de jeugd*verkeersbrigade (er
waren enkele zieken) in de kamer
van de heer 'Huysman werden opge*
steld en deze met een introducerend
woord de burgemeester bij hen in*
leidde, die zich gaarne bereid had
verklaard hen te installeren. „Daar*
mee", zo zeide de heer Huysman, „be*
vestigt de burgemeester hoe belang*
rijk hij de taak vindt, die jullie orr je
schouders hebt genomen".
Hierna nam de burgemeester het
woord, maar voordat hij hiertoe wil*
de overgaan, liet hij appel houden,
hetgeen aan het 'geheel een officieel
tintje gaf.
„De functie van verkeersbrigadier
is een 'belangrijke taak, bijna een vol*
wassen*mensentaak. Dit is geen grap*
je. Jullie hebt de macht gekregen om
een stukje van het verkeer te rege*
len, ten behoeve van je vriendinnetjes
en vriendies. Daarom is het ook bé*
langrijk, dat degenen, die jullie moe*
ten leiden, doen wat je zegt.
Nu r;eken ik erop, dat jullie van je
macht geen misbruik zult maken en
door goed uit te kijken, noch je
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vriendjes, noch jezelf in gevaar zult
brengen.
In tegenwoordigheid van de hoof*
den der scholen, de politie en de pers,
installeer ik jullie thans als lid van
de jeugd*verkeersbrigade".
De burgemeester bezegelde deze
woorden met een stevige handdruk.
Elk der „klaar*overs" gaf „zijn hand
erop", dat hij of zij zich stipt aan
deze afspraak zou houden.
En hierna ging het hele gezelschap
naar de gewraakte kruispunten waar
de eerste Burger van Zandvoort als
eerste voetganger door de leden der
jeugd=verkeersbrigade veilig naar de
overzijde werd gebracht.
Laten we van harte hopen, dat het
in de toekomst altijd zo vlot mag
verlopen.

CONCERT
in de Brugstraat
11 December wordt in het gebouw
van de Nederlandse Protestantenbond
in de Brugstraat een concert gegeven
t.b.v. het orgelfonds.
Op deze avond treden met name
jongeren op. Het omvangrijke pro*
gramma omvat liederen en orgelmu*
ziek o.m. van J. S. Bach, Max Reger,
H. Andricssen. Uitgevoerd worden
o.a. Bach's Geistliche Lieder, vier ko*
ralen van Reger, drie intermezzi van
Andriessen, enkele vroeg Duitse en
Oud*Nederlandse liederen enz.
Kortom, een programma dat aan*
trekt door zijn vele voorbeelden van
ingetogen muziek.

Het Nederlands Kamerkoor
van Felix de Nobel

12 December in Zandvoort
In het interessante boekje „Over
Mu/iek" zegt Hendrik Andriessen,
dat het eerste instrument waarover
de mens 'beschikt zijn stem is. IndeT*
daad. Men kan gerust zeggen, dat de
zangkunst in Nederland bloeit. Hoe*
veel koren telt Nederland wel? On*
telbare! Onder al die koren bevindt
zich een klein ensemble, bestaande
uit 17 beroepszangeressen en zangers,
onder leiding van Felix de Nobel:
„Het Nederlands 'Kamerkoor".
Hoewel het voor velen reeds een
begrip is het geworden is het wel*
licht toch wel interessant iets over

hier aan de kern van Mossadeqs be*
toog < stonden. - --- - • „Het ging erom", schalde de Per*
zische staatsman en het was duidelijk
dat hij toe was aan een van de ont*
roerende verklaringen over zijn re*
alistische kijk op de dingen, „dat er
zoveel mogelijk lieden naar Perzië
kwamen die in ruil voor een klein
beetje olie(lucht) een flink aantal
dollars, marken, francs en gedekte
cheques zouden achterlaten. Daartoe
had ik trouwens reeds verschillende
voorzieningen getroffen. Op 't stads*
plein van Teheran zouden wij een van

U hebt me de laatste dagen niet ge»
Bij deze woorden knikte Mossadeq
zien, hè? Dat kwam niet door de mist, eens vol verstandhouding in mijn
maar omdat ik enige dagen in Perzië richting en toen begreep ik dat zijn
heb verwijld .waarvan ik zojuist ben plannen geïnspireerd waren geweest
teruggekeerd. Ja, het gaat nogal goed op voornemens die wij in de bad*
met de krant (advertenties en zo) en plaats eveneens koesteren.
dat wil de Redactie best weten. Zo
Hij vervolgde: „Dat ik de Sjah van
kreeg ik dan een briefje in de bus zijn troon he'b willen stoten, niets is
met het dwangbevel: pak de eerste minder waar. Sommigen hebben die
Liftmaster of Convair die er gaat en.
maak een reportage van het proces
Mossadeq.
Ik heb aan deze uitnodiging slechts
met schroom gevolg gegeven, want
men had me verteld dat het wel eens
kon gaan sneeuwen en dat wilde ik
ook wel weer eens meemaken. Maar
de Redactie kent geen pardon, dus
pakte ik mijn brood in en stelde mijn
wekker om me niet te verslapen. Bij
de K.L.M, zijn ze nogal van de klok.
Ik zou U over de luchtreis op zich*
zelf nog veel kunnen vertellen, maar
dat doe ik niet omdat ik weet dat de
burgemeester besprekingen met de
Sabena voert om een helicopterdienst
pp Zandvoort te krijgen. En dus zou
ik de attractie daarvan niet van te
voren willen verminderen. Wel kan
ik U zeggen dat vliegen goedkoper
is dan U denkt, maar dan moet U
natuurlijk niet teveel denken.
Toen ik de rechtszaal betrad, trof
mij de opgewekte sfeer die daar hing.
Ik had dit niet verwacht na alle be*
richten die de grote pers over deze
zaak had opgehangen.
Ik viel juist in de redevoering die
Mossadeq bezig was te voeren over
zijn beleid. Deze was zojuist begon*
nen, namelijk drie dagen daarvoor.
Zijn gehoor, met inbegrip van de
rechters, was dan ook in een diepe
slaap gedompeld, zodat- Mossadeq
eigenlijk blij was, dat hij tot mij het
woord kon richten.
Ik kon daardoor beluisteren welke
het woord kon richten..
..blij dat
plannen de voormalige premier had
gehad, alvorens men hem van de uit*
voering daarvan had teruggehouden, indruk gehad, omdat ik zijn beeltenis de banken dag en nacht open laten
door hem te arresteren.
van de postzegels wilde laten ver» zijn. Voor het wisselen van vreemde
„Perzië", zo zei de meesterlijke re* dwijnen. Maar deze hebben mij ver* valuta. Ik had reeds een advertentie
denaar, „is een plek grond met vele keerd begrepen. Wat ik had gewild geplaatste voor enige (ongesluierde)
mogelijkheden. Wij bezitten de breed* is een speciaal poststempel, waarin meisjes die dit werk zouden moeten
ste olievelden ter wereld en daarvan de attractie van onze olievelden tot doen".
Er ging een dof gemurmel door de
moeten we uiteraard profiteren. Wij aanlokkende uitdrukking was gefco*
moeten daar zoveel mogelijk mensen men.
rechtszaal. Er werd beamend geknikt
voor trekken, die bereid zijn, alleen
Wat ik had willen stichten, waren en het bleek dat de plannen van het
al voor het zien van deze olie of voor vermaakscentra, miss Perzië (of* voormalige Perzische staatshoofd niet
het inademen van de gezonde olie* schoon dat enige moeite zou hebben nalieten enorme indruk te maken.
lucht, geld, liefst veel geld te betalen. opgeleverd), hotels voor oliebaders, „Waardevolle suggesties!" kon men
De Anglo*Iranian Oil Company, die een oliejassenindustrie, een leer* overal horen fluisteren.
Dit nieuws leek mij zo belangrijk
deze zaak behartigde, deed dat op looierij voor olifantshuiden en nog
zo'n miserabele wijze, dat ik mij ge* enkele andere attractieve zaken. Ik dat ik met een speciaal gecharterd
noodzaakt heb gezien deze mensen heb de zaak nooit van uit een andere vliegtuig weer ben thuisgevlogen. Per
eruit te -werken. Maar ik had plannen, dan commerciële gezichtshoek willen parachute daalde ik op het Raadhuis*
die onze oliemidustrie rendabeler bezien. Waarom ging het eigenlijk?" plein in de mening dat mijn Perzische
Bij deze woorden schrokken alle ervaringen mij hier in de 'badplaats,
hadden gemaakt. In de eerste plaats
was ik van plan een affiche voor onze aanwezigen wakker en namen een ge* waar men 's zomers toch ook zonne*
olievelden te laten maken; hiervoor interesseerde houding aan. Papieren brandolie verkoopt, nog wel eens uit*
had ik een Zandvoorts tekenaar op ritselden en potloden werden in aller* stekend te pas kunnen komen.
BARTJE.
ijl geslepen. Ik had de indruk dat wij
het oog".

dit koor, dat op Donderdag 17 De*
cember a.s. in Theater Monopole
onder auspiciën van 't Helm een uit»
voering zal geven, te vertellen.
Aanvankelijk trad het slechts voor
de microfoon op, doch aldra ver*
scheen, en verschijnt het nog steeds,
in binnenlandse en buitenlandse con*
certzalen. In de loop der jaren heeft
het zich voornamelijk toegelegd op
de beoefening van de a*capellezang,
een tak van kunst, welke specifiek
Nederlands is en hier te lande in de
15de en 16de eeuw tot grote bloei
gekomen is. Het doel van het Neder*
lands Kamerkoor is deze vocale kunst
ook thans weer te laten bloeien. Ver*
scheidene hedendaagse componisten
werden dan ook geïnspireerd tot het
schrijven van a*capella werken.
Felix de Nobel — die jaren gele*
den in Zandvoort het koor „Credo
Canto" leidde — laat zijn koor in
Zandvoort een uitgebreid repertoire
van wereldlijke en geestelijke liede*
ren zingen (w.o. verscheidene Kerst*
liederen in verschillende talen) van
Non Papa, Sweelinek, des Pres, Prae*
torius, Poulenc, di Lasso en bewer*
kingen van Felix de Nobel (o.m. van
enige negro*spirituals).
' Een belangwekkend programma,
dSt door een 'bijzonder koor tot uit»
voering wordt gebracht en muziek»
liefhebbers dus wederom in staat stelt
in Zandvoort een muzikale gebeurte»
nis van gehalte bij te wonen.

Toneelvoorstelling
t.b.v. „stille armen"
De toneelvereniging ,Wim Hildering'
brengt op 21 Dec. in Monopole een
herhaling van het onlangs met suc*
ces gespeelde toneelstuk ,Spel met
het noodlot'. De 'baten van deze
avond zijn bestemd voor de stille ar*
men.

Sint Nicolaasfeest l
Het bestuur van de speeltuinvereni»
ging „Kindervreugd" kan wederom pp
een geslaagde middag terugzien. Ruim
vierhonderd kinderen verzamelden
zich namelijk Zondagmiddag bij het
speeltuingebouwtje aan de Noorder»
duinwcg om zich in optocht naar het
Patronaatsgebouw of naar Zomerlust
te begeven. De rondwandeling door
het dorp trok veel belangstelling en
werd muzikaal begeleid door het
tambourcorps van de Haarlemse
speeltuinvereniging „Oosterkwartier".
Sint Nicolaas en zijn twee Pieten re*
den in een auto mede.
De kleintjes werden in het Patro*
naatsgebouw getracteerd op een pop*
penkast= en een filmvertoning, terwijl
de Goedheiligman ook een bezoek
kwam brengen.
In Zomerlust wist Truxini met tan*
te Annie de groteren wel bezig te
houden en vooral bij de gezelschaps*
spelletjes was het gejoel en het ge*
fluit niet van de lucht. Ook in dit
gezelschap vertoefde Sint <Nicolaas
nog enige ogenblikken. Na afloop
werden de kinderen getracteerd.

Sint Nicolaasfeest 2
Vrijdagmiddag werd voor de hoogste
klassen van de JVIariaschool in het
Patronaatsgebouw een Sint Nicolaas*
feest georganiseerd, hetwelk echter
alleen uit het vertonen van enige films
bestond. Voor de laagste klassen was
het Zaterdagochtend de beurt, doch
dit feest bestond uitsluitend uit het
bezoek van Sint Nicolaas.

Te koop PAKKISTEN met MUZIEKAVOND
deksel, ƒ 0,75. Burg. Engel» ten bate van het
bertsstraat 48.
ORGELFONDS van

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOOBTMEEUWEN"

-

Kleine nederlaag tegen Wassenaar.
In de uitwedstrijd tegen Wassenaar
moest het Ie eiltal van Zandvoort»
meeuwen wederom het onderspit del»
ven. Met 2«1 werd deze wedstrijd
verloren. Het begin was hoopvol
want reeds binnen vijf minuten nam
Zandvoortmecuwen de leiding. liier»
na werd m hoog tempo doorgespeeld
en het was jammer dat in deze peri»
ode enkele opgelegde kansen gemist
werden. Nog voor de rust scoorde
Wassenaar de gelijkmaker.
De strijd in de tweede helft ging
vrijwel gelijk op. Tien minuten voor
het einde bracht Wassenaar de stand
op 2»! in zijn voordeel. Zandvoort»
meeuwen zette alles op alles, maar
slaagde er niet meer in. verandering
in de stand te brengen.
Tegen het technisch goed spelende
Stormvogels 3 wist Zandvoortmeeu»
wen 2 een gelijk spel uit het vuur te
slepen. Stormvogels nam in de eerste
helft een 1»0 voorsprong en voegde
hierbij kort na de rust een tweede
doelpunt. Hierna kwam het 2e meer
in de aanval en slaagde er in een te»
genpunt te maken. Het doel van de
bezoekers werd hierna fel belaagd en
met succes, want kort voor het einde
werd de achterhoede van Stormvogels
zo in 't nauw gebracht dat de back
in eigen doel trapte (2»2). Met deze
stand kwam het einde.
Zandvoortmeeuwen 3 gaf thuis te»
gen T.Y.B.B. 2 voor de rust goed par»
*ij, waardoor de bezoekers slechts één
doelpunt wisten te scoren. Na de her»
vatting lukte het bij 't derde niet
meer en het verloor met ruim ver»
schil.
^
Het 5e elftal handhaafde zich in de
kopgroep door de uitwedstrijd tegen
T.Y.B.B. 5 te winnen. — Minder goed
verging het Zandvoortm. 6 dat thuis
tegen H.F.C. 8 een nederlaag moest
incasseren. — 'Het 7e elftal leverde
verdienstelijk- werk door uit tegen
Stormvogels 9 gelijk te spelen.
Een goed resultaat boekte het jun.
b elftal door uit tegen E.D.O. d één
punt te bemachtigen.
Het 2e Zaterdagmiddagelftal was
in goede vorm en legde in de uitwed»
strijd tegen Concordia op beide pun»
ten beslag.
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Concordia l=Zandvoortm. 2
1»3
Uitslagen van j.l. Zondag:
Wassenaar»Zandvoortm. l
1=2
Zandvoortm. 2=Stormvogels 3 2»2
Zandvoortm. 3»T.Y.B.B. 2
1»4
' T.Y.B.B. 5*Zandvoortm. 5
2»4
Zandvoortm. 6'H.F.C. 8
3=7
Stormvogels 9»Zandvoortm. 7 3»3
E.D.O. d»Zandv.m. jun. b
GYMNASTBEKVER. „O.S.S."

l

In onze mededeling van. Vrijdag j.l.
is een storende fout geslopen. Het 2e
z.g. ,,'blijMit" uur vindt n.l. niet op
Dinsdagmiddag, maar,op Donderdag:
middag van 2.30»3.30 uur plaats.
Afd. handbal.
Dames: O.S.S. ^Beverwijk l 5»4
Heren: O.S.S. l»Beverwfjk l 13=5
Prachtige prestaties van O.S.S, teams.
Beide teams hebben deze competitie»
Zondag de punten thuis gehouden
De dames gaan nog steeds ongesla»
gen aan de kop. Zij hebben een goede
wedstrijd gespeeld tegen Beverwijk
en drukten dit nog vaster op de
tweede plaats dan voorheen..
De O.S.S.»heren hebben een ware
krachtprestatie geleverd om tegen

Vul In

l

Inderdaad hebt U een tegenprestatie
geleverd die er zijn mocht. Wij no=
teerden het hoogste aantal inzendin»
gen sinds het bestaan van „Vul in en
Win".
Het is een aardig idee dat U bij de
vele puzzles die het dagelijks leven
momenteel stelt, ook nog aandacht
hebt voor vraagstukken van minder
ernstige aard. U geeft daar onom»
wonden blijk van en daardoor bereikt
U dan weer dat U ons opscheept met
een extra puzzle: het nakijken van
uw oplossingen. En zo houden we el»
kaar dan maar bezig. Want U hebt
zeker al wel geraden dat we U niet
lang werkloos doen neerzitten. Ach»
ter de oplossing en de prijswinnaars
staat een nieuw kluifje voor U klaar.
Welnu de oplossing van de vorige
luidde dus:
Horizontaal: 1. marmer; 7. leep;
9. a.m.; 11. es; 12. ha; 13.' man; 15.
pop; 16. mal; 17. mos; 18. eg; 19. al;
21. ge; 22. daad; 24. vasten.
Verticaal: 2. al; 3. ree; 4. mes; 5.
e.p.; 6. dammen; 8. kapsel; 10. maag;
12. hoog; 14. N.L.; 15. p.m.; 19. aas;
20. lat; 22. Da; 23. de.
Dit keer dus drie prijswinnaars.
ƒ 5,— kwam terecht bij
F. DROMMEL,
Koningstraat 34.
Ieder ƒ 2,50 kregen
LIEN KERKMAN,
J. P. Heijeplantsoen 6
en
H. G. POLL DE KRUUFF,
Kostverlorenstraat 19.

de Ned. Prot. Bond

het,
als kampioens=candidaat ges
brandmerkte Beverwijk een monster»
overwinning te behalen. Nadat de
rust met een 5=4 voorsprong was in»
gegaan voor O.S.S., pakte Beverwijk
gelijk na aanvang de -wedstrijd zo
goed aan dat het meteen gelijkmaa'k»
te. Maar hierop sloeg O.S.S., onder
aanvoering van aanvoerder Heidoorn,
70 hard toe, dat het weer 6= 5voor
O.S.S. werd. Hierna was het weder»
om O.S.S. dat met prachtige combi»
naties een nog groter voorsprong
nam. Kwam er evenwel toch nog een
Beverwijk aanval dan vond deze de
O.S.S.=verdcdiging op zijn plaats met
in het doel de uitstekend verdedigen»
de Jan Molenaar.
Door het prachtige en snelle sa»
menspcl werd Beverwijk geheel 00
de knieën gebracht, wat wel blijkt
uit het doelpuntental van beide elf»
tallen na de rust: O.S.S. S, Beverwijk
1. Dit was een gevoelige slag voor de
als kampioen reeds genoemde ploesj.
PRACHTIGE OVERWINNING
De met veel spanning tegemoet ge»
ziene wedstrijd tegen Oosthoek 3 is
voor het eerste twaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub met een
klinkende 4=0 overwinning geëindigd,
een resultaat dat reeds met de rust
was bereikt.
Termaat wist na 20 minuten de
score te openen en verhoogde enkele
minuten later de stand tot 2»0. Een
keurig aangegeven ba] van T. van
Dalen werd door' mej. Westenberg
tot een derde doelpunt omgewerkt,
terwijl Berrier in keurig samenspel
met Loos de voorsprong tot 4»0 ver»
hoogde. Na rust werd uitstekend spe!
vertoond, doch doelpunten 'bleven
verder uit.
Door deze overwinning bezet Z.K.
C. l thans de eerste plaats, gevolgd
door Oosthoek 3 met één punt ach»
terstand.
ZANDV. HOCKEY CLUB

Ruime overwinningen voor
hockeyteams.
ZJH.C.»B.M.H.C. 3 3=2.
Resultaten die de verwachtingen ver»
re overtroffen.
Zandvoort l speelde een spannende
partij hockey op eigen terrein tegen
B.M.H.C. 3 dat tot de sterkste tegen»
standers behoort. Zandvoort slaagde
erin deze belangrijke wedstrijd tot
een 3»2 overwinning te brengen. De
wedstrijd werd in een zeer hoog tem»
po gespeeld dat na de rust geleidelijk
aan steeds meer afzakte. J. Lodder
opende na 10 min. reeds de score
door uit een strakke voorzet onhoud»
baar te doelpunten. Een kwartier la»
ter vergrootte Lodder na fraai solo»
spel, waarbij de gehele verdediging
gepasseerd werd nogmaals de voor»
sprong. Nog voor rust maakte E.
Vleming uit een scrimmage het derde
doelpunt, terwijl even later B.M.iH.C.
door een doelpunt de achterstand in»
liep.
In de tweede helft bleven doelpun»
ten lang uit ,tot 20 min. voor het ein»

de

2 JEUGDFÏLMVOORSTELLINGEN
op Zondag 13 Dec., aanvang 2 en 4 uur

NET ALS DOORNROOSJE
ZONDER SPINNEWIEL
Vertoond zal worden:
We kunnen wel zien, dat we in de
euw van het mechanisme leven. Al»
es wordt gemechaniseerd. Sinter»
laas ook!
en zijn dorpsgenoten
Een heel enkele keer verschijnt hij
iog wel eens op zijn trouwe schim»
Naar het bekende boek van C. Joh. Kievit.
iel, maar dat is dan maar per abuis.
Deze film wordt aanbevolen door de Stichting
De laatste jaren rijdt hij meestal in
Film en Jeugd. — Ouders, laat Uw kinderen ge»
en auto, 't zij een jeep of een luxe»
nieten van deze verantwoorde jeugdfilm!!
vagen. En onze kinderen toch nog
TOEGANGSPRIJS ƒ 0,60 (bel. inbegr.)
maar dapper volhouden van „Schim»
Zegt het voort!
Zegt het voort!
meltje óp het dak" en „-Zachte paar=
Icvoetjes".
Maar het zal niet meer zo heel
ang duren, of ze zullen vragen stel»
MELKERLJ
en: Wat is een schimmel eigenlijk
de B.M.H.C. nogmdals doelpuntte en
oor een ding? En dan is ook de tijd
de stand op 3»2 bracht. Nadien nog
gekomen,
dat we met de beste wil
2 afgekeurde doelpunten van Zand»
fan
de
wereld
geen verklaring meer
voor en één van B.M.H.C.
cunnen vinden voor dat hooi en die
Het tweede elftal zette zijn succes
wortel in hun schoen. Dat is dan de
van de vorige week voort door nu
(ook Bulgaarse)
jeriode, waarin ze een half litertje
B.M.H.C. 5 met 24 klop te geven.
of een maatje van de beste
Doelpunten kwamen van de -sticks Heerlijk, verfrissend en last not least senzine
lovensmering bij de kachel gaan
der gebr. Meijer. Hiermede is ook dit gezond
zetten.
elftal op de goede \veg.
HOGEWEG 29 - TELEFOON 246^ Hoc die brave Piet al die brand»
Zandvoort 3 verloor in een goede
>are spullen naar boven moet krij»
wedstrijd met 3=0 van Eechtrop.
'en door die hete schoorsteen heen,
Het vierde herenelftal behaalde een Tentoonstelling
s me een raadsel. Wat zal het over»
mooie overwinning (0»8) tegen H.B.S. Kindertekeningen
al in de lande fikken.
uit en nestelde zich liiermede steviger
Och, als je nog even op dit thema
De Zandvoortse schilderscchool o.l.v.
in de middenmoot.
kom je voor zoveel
Z.H.C, dames l won op uitstekende Ton.de Boer stelt in hotel Bodamer doorborduurt,
te staan. Een paard op het
wijze van H.I.C. l met 3»0, waarvan Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. jroblemcn
lak, 't is wel geen alledaags ver»
de uitwedstrijd met liefst 9=0 verlo» kindertekeningen tentoon.
schijnsel, maar we waren er allemaal
De opening wordt verricht door de mee
ren werd. Aanwinsten voor dit elftal
vergroeid.
bleken mcj. v. d. Brom en mej. Spol» heer Hugenholtz.
Maar nou die jeep in de dakgoot.
ders te zijn. Nog voor rust nam Zand'
Ton ge, jonge, dit is een heel nieuw
voort een 2»0 voorsprong door doel» Filmvoorstelling
:ezichtspunt.
punten van mej. van Meurs, het der» voor de jeugd
En dat met al die nieuwbouw. Die
de doelpunt kwam na een mooie solo
duur, maar of ze nou zó solide
van de stick van mej. T. Spolders. Zondag 13 Dec. worden in Zomerlust ss, wel
dat die goot een hele jeep kan
Hierna moest Zandvoort zich uit allo twee jeugd»voorstellingen gegeven.
dat staat nog te bezien.
macht verdedigen tegen een sterk Gedraaid wordt de Hollandse'jeugd» lauden,
Maar met die jeep zijn we er nog
aanvallend H.I.C., maar door het uit» film 'Dik Trom en zijn dorpsgenoten'. niet,
er zijn al plaatsen, waar de
stekende verdedigen van mevr. iHrir»
oedheiligman
per parachute arri»
rath, die fraaie staaltjes van hockev Werkloosheid in November veert, valhelm op,
mijter stijf onder
liet zien en de doelverdedigster mei. wederom lager
zijn arm gekneld.
Koper, werd verhinderd dat de ach» dan vorig jaar
Nog één technisch stapje verder en
terstand ingelopen 'kon worden.
de piloot plukt Sint op zekere d.iü
Het
direct
beschikbaar
aanbod
van
Programma Zondag 13 December:
mannelijke arbeidskrachten steeg in russen duim en vinger van zijn zit»
Amsterdam l {Ie k!asse)»Z'voort l de maand November tengevolge van nlaats, schuift het raampje open en
(prom. klasse)
2 uur het seizoen met 15.940, hetgeen blijkt aat hem los, in het niets, zomaar de
(bekerwedstrijd). uit de toeneming van het aantal werk wijde wereld in.
En dan maar avonturen hoe hij tc=
Alliance 4»Z.H.S. 4 (competitie).
lozen van 55.512 tot 66.328 en het
komt.
H.B.S. krielen=Z.H.C. b.
aantal DUW=arbeiders van 10.787 tot recht
Sinterklaas per auto is als Doorn»
15.911.
K.J.C. „NOORD"
In vergelijking echter met Novem= roosje met een schrijfmachine of
Donderdag 3-Dcc. werd .de Ie ronde ber vorig jaar blijkt het direct be= Sneeuwwitje in een«.„crematorium.
Wat zou u zeggen van het idee om
gespeeld van de nieuwe maand. Ter schikbaar aaYibod van arbeidskrach»
gelegenheid van de St. Nicolaas had ten thans ruim 47.000 lager te liggen, Sinterklaas volgend jaar te laten op»
de feestcommissie voor een paar aar» hetgeen niet alleen een gevolg is van treden zonder al die poespas van
dige prijsjes gezorgd voor het hoogst de verbeterde conjunctuur, maar ook baard en tabberd. Bijvoorbeeld als,
aantal punten welke deze avond ge» van de openbar»werken=politiek, de een jonge man met een Clark Gable»
maakt zouden worden. De uitslag was vermeerdering van het bouwvolume snorretje, een be»bob trui en een
als volgt: 1. C. Koper; 2. J. Zwem» en het herstel van de rampschade in plus=fours, die op een knal»groen
race»fietsje „Monopole" komt binnen»
nier sr.; 3. G. van Veen; 4. G. Kra» de ruimste /in.
mer. Een goed begin van deze laatste
Het beschikbaar aanbod van bouw» karren?
Als de kindertjes dari roepen: „Dag,
maand.
vakarbeiders steeg van 8103 tot Sinterklaasje",
hij npet een non»
12.464, veenarbeiders van 1198 tol chalant gebaar wuift
de rook van zijn si»
1656, metaalarbeiders van 4941 tol garet weg en zegt:
maar zitten,
5045, landarbeiders van 6071 tol lui, zeg maar Nick,„Laat
Rijkspostspaarbank
dat klinkt hui?e»
12.081, transportpcrsoneel van 4722 lijker." •
Aan het postkantoor Zandvoort en tot 5454 en losse arbeiders van 11.880
Als we toch beginnen met Sinter»
het daaronder behorende ambtsge» tot 15.184.
in stukken te hakken, laten we
Het aantal openstaande aanvragen klaas
bied werd gedurende de maand No=
vember ingelegd ƒ 58.801,54 en terug» voor mannelijke arbeidskrachten daal» het dan maar meteen radicaal doen.
'GELSKE DE NES.
de van 28.516 tot 25207.
betaald ƒ 51.667,45.

in Gebouw Brugstraat 15
op VRIJDAG 11 DEC.
HAARLEM
•n.m. 8 uur, te geven door
To Sterrenburg, zang
Zaterdag 12 en
Andries Luyendijk, zang
Zondag 13 Dec. 8 uur
Henri Berton, orgel
Nederl. Comedie
Leen Koning, orgel
„Hart tegen hart" Frans Visser, orgel
bij wie toegangskaarten ver»
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- feil. krijgbaar zijn.
inbegr.). Voorverk. vanaf Programma, tevens toe»
Dond. van 10»3 u. Tel. na gangsbewijs 25 et te verkrij»
12 uur. Coupons geldig. gen bij de secr. der N.P.B.,
de. Heer G. J. Sterrenburg,
Brederodestr. 93 en voor zo»
ver mogelijk nog aan de zaal

STADSSCHOUWBURG

„Z O M E R LU S T" Kosterstraat 5

DIK TROM

MARIËNBOSCH

Volgende week ook in Zandvoort de actie:

RATTEN? VERDELGT ZE!

Onder het motto „Ratten? Verdelg
ze!" organiseert de Plantenziekten»
kundige Dienst in samenwerking met
de gemeentebesturen deze winter
weer een landelijke actie ter bestrij»
ding van de bruine rat, n.l. in de
week van 12=19 Dec. 1953. Ook in
Zandvoort wordt deze actie met
energie gevoerd door de Dienst Pu»
blieke Werken.
Niemand weet hoeveel ratten er in
Nederland zijn. Naar schatting zijn
er ongeveer 10 millioen. Ratten plan=
ten zich zeer snel voort. Na drie
Kortom, de koek is verdeeld en wij maanden is een rat volwassen. Bij
noden U dan ook om uw krachten te een dracht van 21»26 dagen is het
beproeven op het volgende kruis» een rattenpaar mogelijk elke maand
woordraadsel. Dit keer doen we het een nest jongen te hebben, variërende
weer iets kalmer aan. Dus de tradi= van 5 tot 9 stuks. In een jaar tijd kan
tionele rijksdaalder als prijsje. Oplos» dit rattenpaar onder gunstige om»
singen, zoals altijd tot Maandag a.s. standigheden circa 300 nakomelingen
12 uur 's middags, Achterweg 1.
hebben. De schade, die de 'bruine rat
veroorzaakt, is aanzienlijk. Een rat
moet — zoals alle andere knaagdie»
ren — knagen, wil hij zijn knaagtan»
den op juiste lengte houden. Zijn
knaaglust viert hij bot op letterlijk
alles: deuren, vloeren, dakbalken,
10
waterleidingen,
electriciteitskabels,
emballage enz.
Een rat eet pl.m. 25 gram voedsel
per dag. Op een boerderij in Gronin»
gen werden ongeveer 300 ratten ge»
teld. Een eenvoudig rekensommetje
16
11 12 113
15
laat zien, dat deze ratten de op»
brengst van één hectare in een jaar
tijd opvraten. De totale schade door
17
de ratten wordt op_ 35 millioen gulden
per jaar getaxeerd'.
20
19
Naast deze materiële schade be»
staat er nog een groter gevaar, n.l.
het overbrengen van besmettelijke
ziekten zowel op mens als dier. De
HORIZONTAAL:
van Weil, paratyphus, trichy=
I. pret; 4. loop; 7. plaats in Gelder» ziekte
nose, mond» en klauwzeer, varkens»
land; 8. drank; 9. afval; 10. medicijn; pest, pseudo=vogelpest vinden in de
II. schrijfgerei; 14. spoedig; 17. groet; ratten zeer geschikte verspreiders.
IS. dunnetjes; 19. dandy; 20. vogel.
Er is derhalve veel aan gelegen, dat
bij de komende bestrij dingsactie kan
VERTICAAL:
worden gerekend pp de medewerking
1. gat; 2. familielid; 3. durf; 4. vlug; van de gemeentelijke autoriteiten en
van de burgerij. Vele honderden ge=
5. Bijbelse figuur; 6. troefkaart; 11. meenten
werken reeds mee in het ka»
stomverbaasd; 12. eerste vrouw; 13. der van de landelijke acties of voe»
vistuig; 14. gezet; 15. dans; 16. berg. ren het gehele jaar door een syste»

matische rattenbestrijding uit. Tegen
over de uitstekende resultaten, in
deze gemeenten verkregen, staan ech
ter nog vele mislukte acties. Het me
rendeel van deze mislukkingen moe
— volgens de antwoorden op een en
quêteformulier, dat de Plantenziek
tenkundige Dienst aan alle Neder
landse gemeenten toezond en dat be
trekking had op de resultaten van d
actie van 1952 — worden geweten aan
gebrek aan medewerking xvan de zijd
van de burgerij.
Vele gemeenten heb'ben reeds een
rattenbestrijdingsdienst of kunnen re
kenen op de medewerking van vrij
willigers die onder leiding van een
ratten»specialist de lokaas»porties uit
leggen. Teneinde zekerheid te hebben
dat het vergiftigde lokaas op d
juiste plaats wordt uitgelegd, is hè
noodzakelijk, dat iedereen, in wien
omgeving ratten vertoeven, de faurge
meester van zijn woonplaats hiervan
in kennis stelt..De lokaas»porties zijn
veelal bereid op basis van Scilla=cx
tract. Dit lokaas is praensch onge
vaarlijk voor mens en huisdieren (be
halve konijnen).

\
Wacht niet tot de laatste week
met het bestellen van uw
VISITEKAARTJES

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telefoon 2135

Zeestaat 26 Zandvoort Tel. 2196

Erwtensoep
ƒ 0,75 per liter
met vlees en spek
Dagelijks: RIJSTTAFEL
Gelieve tijdig te reserveren

WEEK-AGENDA

Monopol*
Dinsdag 8 Dec. 8 uur: film „De weg
der hoop".
Woensdag 9 Dec. 8 uur: idem.
telefoonnummer Donderdag 10 Dec. 8 uur: idem.
en adressen
Andere attracties en
nuttigheden
Brandmelding
Woensdag 9 Dec. 8 uur: Lezing met
Commandant Brandweer
film over kanker en kankerbestrij»
3044 Politie
• ding in „Esplanade", door het Inst.
Politie (alleen v. noodgevallen)
voor Arb. Ontw.
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Juliartaweg 1: Vrijdag 11 Dec. 8 uur: Muziekavond
Ned. Prot. Bond in Gebouw Brug»
Informatiebureau Vreemd«Knstraat 15.
genverkeer, Kiosk Raadhuisplei:
Zondag 13 Dec. 2 en 4 uur; filmvoor»
Stoomtvassery „Hollandia",
stellingen JDik Trom en zijn dorps»
fünstrükery, J- H. G. Weenink
genoten" in Zomerlust.
Pakveldstraat 30 a

Belangrijke
2000
2403
0043,
2100
2345
2499
2262
28S7
,
2135

Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
3424 Autobedrijven „Binko"

Stadsschouwburg
H aar l e m
• Oranjestraat en Stationsplein
Dinsdag 8 Dec. 8 uur: Spaans dans=
2975 Joh. Sijtsma's Leesbibliotheek
paar Susana AudeoudsJosé Udaeta.
„De Opbouw". Tolïensstraat 47 Zaterdag 12 Dec. 8 uur: Nederl. Co»
2465 en 2886 Lichtstoringien. Bel op
medie met „Hart tegen hart".
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3 Zondag 13 Dec. 8 uur: idem.
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Auditie en uitvoering van Kleinkunst-amateurs KERSTSPEL
in gebouw Brugstraat
op 16 en 26 December in Zandvoort
Audities voor kleinkunst*amateurs
zijn tegenwoordig niet zeldzaam. In
Zandvoort hebben wij er al eens
kennis mee kunnen maken toen Toon
Hermans dit jaar in Monopole een
aantal amateurs ontving om nieuwe
krachten te zoeken voor zijn pro*
gramma's. Hij is daarin toen ook ge*
slaagd, getuige >hct feit dat verschil*
lende jongeren die wij in Zandvoort
konden beluisteren, momenteel mede*
werken aan 'Hermans programma
„Ballot".
Zandvoort staat op dit gebied we*
derom iets te wachten, dit keer ge*
organiseerd door het „Amateur Ar*
tisten Concours" N.A.A.O.
In het kader van dit concours voor
de prov. Noord Holland wordt op
Woensdag 16 December in Zomerlust
een auditie gehouden, met als inzet
een z.g. amateurs*coupe. Inschrijving
staat open voor orkesten van 4*10
personen (modern*klassiek), hawaii
ensembles etc., zangers en zangeres*
sen, conferenciers, goochelaars, accor»
deonisten, schets*spelers en andere
solisten.
Op deze auditie*avond zal een
commissie v$n drie personen de
prestaties beoordelen. Alle amateurs
die op de auditie*avorid „slagen", zul*
len op tweede Kerstdag 's avonds nog
eens in Zomerlust optreden.
De prijswinnaars komen dan t.z.t.

in een landelijke finale. In het con*
certgebouw' te Amsterdam wordt op
3 Januari 1954 de finale van de pro*
vincies Noords en Zuid Holland ge*
houden.
iHet doel van dit alles-is, althans
volgens de organisatoren, het ama*
teurisme op een hoger peil te bren*
gen en de weg naar het beroep te ver*
gemakkelijken.
Met belangstelling vragen we ons
af hoe groot de interesse onder de
Zandvoortse gegadigden kan zijn.

De Ster van Bethlehem, het Kerst*
spel van Martïnus Nijhoff, zal des
morgens in de vroegdienst zowel als
des avonds op eerste Kerstdag wor*
den opgevoerd in het gebouw van de
Nederlandse Protestanten Bond in de
Brugstraat. De regie van dit Kerst*
spel, dat door een groep jongeren
wordt opgevoerd, berust 'bij dokter
J. v. d. Meer.

Flatgebouw annex hotel-restaurant
zal verrijzen aan Zuidelijke Boulevard

Aan de Zuidboulevard — Boulevard luidwerende laag afgescheiden van
Paulus Loot — zal in de loop van het de erboven liggende tien flats.
Deze bestaan eigenlijk uit twee ver*
volgend jaar een flatgebouw verrijzen
dat o.m. 10 twee*etage*flats, een ho* diepingen. De, beneden*etage omvat
tel*café*restaurant met 15 hotelka* een grote kamer met uitzicht op zee,
mers zal omvatten.
keuken, toilet etc., de bovenverdie*
Dit gebouw zal komen tegen over ping bevat de slaapkamers, douche*
het te herbouwen Zuiderbad op de cel etc.
Onder het gebouw zijn zes garage*
punt grond aan de Boulevard, min of
meer grenzend aan de Vuurboet* boxen geprojecteerd.
straat.
Vermelding verdient voorts dat het
Het flatgebouw wordt 15 meter
hoog, 34 meter lang en ongeveer 12 restaurant omgeven zal worden door
meter breed. Het ontwerp is van een groot terras, waarover gedeelte*
lijk een betonnen overkapping is ge*
Prof. H. T. Zwiers.
. Aan de zuidkant van het gebouw projecteerd voor minder goed weer.
komt het hotel, dat zoals gezegd 15 Tevens zullen verplaatsbare wind*
modern ingerichte kamers zal om* schermen op het terras worden aan*
vatten met uitzicht op zee, zowel als ge'bracht. Het gebouw wordt gebouwd
over de gehele boulevard. Deze zijn op initiatief van de heer M. M. J. Wol*
gelegen op de vier verdiepingen. De zak in het kader van z.g. kernfinan*
Voor de stille armen
parterre van het gebouw zal in be* ciering. Volgende week wordt de aan*
Met voldoening vernam ik, dat de in slag worden genomen'door het café* besteding gehouden. Men hoopt het
geheel in de loop van de zomer in ge*
Zandvoort ondernomen actie voorde restaurant.
Deze ruimte wordt door een ge* bruik te kunnen nemen.
stille armen een waardevolle steun
zal ontvangen van de zijde van de to=
neelverehiging „Wim Hildering". Op
_JVIaandag_,2Ll December,. a_.s. „.zaKdit
Dr Lokkerbol sprak over
gezelschap een reprise geven van de
boeiende thriller „Spel met het nood*
Kanker en kankerbestrijding
lot". De baten van deze uitvoering
zullen geheel ten goede komen van
de stille armen in Zandvoort.
Velen zullen zich er stellig over Woensdag, 9 December, sprak Dr reeds een „te laat" betekenen.
Het grote publiek leeft in een voort*
verheugen, dat nogmaals de gelegen* Lokkerbol, verbonden aan het An* durende angst voor deze gevreesde
thonie
van
Leeuwenhoekhuis
te
Am*
heid wordt geboden -deze aantrekke*
ziekte. Zodra iemand iets mankeert,
sterdam, voor het Instituut van Ar* kijken wij elkaar betekenisvol aan en
lijke voorstelling bij te wonen.
Belangrijker is het evenwel, dat beidersontwikkeling in Esplanade zeggen: Zou het misschien....? En
naar onze mening wordt die angst
men door het bezoeken van deze over bovengenoemd onderwerp.
door dergelijke lezingen eerder gesti*
Hij
lichtte
dit
toe
met
lichtbeelden
voorstelling een bijdrage levert voor
muleerd dan afgezwakt, een angst die
duidelijk naar voren kwam in ver*
een.zeer goed doel, dat dringende en statistieken.
Ongeveer 55 belangstellenden wa* schillende vragen die na afloop ge*
steun behoeft.
werden.
De naam „Stille Armen" duidt er ren aanwezig, toen Mr Porrenga deze steld
'Hoewel wij volkomen overtuigd
reeds op, dat door een groep van avond met een kort woord opende.
zijn,, van de ernstige bedoelingen van
Dr Lokkerbol besprak het wezen de spreker, vragen we ons toch af, of
onze medeburgers in stilte gebrek
der
ziekte
en
de
middelen,
waarmee
wordt geleden. Deze groep is aan* men deze kan bestrijden, n.l. door het verantwoord is, om leken met der*
problemen te belasten, zolang
zienlijk groter dan in het algemeen operatie, door bestraling en door een gelijke
men tegenover deze angstwekkende
wordt aangenomen en ook van deze combinatie van beiden. Men onder* feiten nog geen enkel middel kan stel*
nood maken wij ons doorgaans een scheidt goedaardige en kwaadaardige len, om zich tegen deze ziekte te wa*
en daar de kwaadaardige penen.
onvoldoende voorstelling. Juist om* gezwellen
uit zeer primitieve cellen bestaan,
G.H.
dat deze bittere nood in stilte -wordt zijn ze uiteraard zeer gevoelig voor
geleden, wilde ik hier nog eens de bestraling.
Hierna -vertelt Dr Lokkerbol een en
aandacht op vestigen. Ik moge een
ieder opwekken een toegangskaart tel ander over stralentherapie en be*
in het kort de verschillende
kopen voor de voorstelling op 21 De* spreekt
soorten van kanker.
cember en ook om op andere wijze
Aan het einde der causerie dankte
krachtige steun te verlenen aan de de heer Porrenga de spreker namens
het Instituut, zeggende dat een tipje
actie voor de stille armen.
van de sluier, die over deze gevrees*
De Burgemeester van Zandvoort. de ziekte hing, was opgelicht en dat
hierdoor ook een groot gedeelte van Gisteravond hield de Zandv. Han*
de angst, die voor deze ziekte 'be* HpUvprpniain0 haar alüemene jaarver*
delsvereniging haar algemene jaarverstaat, was weggenomen.
gadermg, welke een zeer geanimeerd
Op dit laatste punt moeten we karakter droeg. De belangstelling
Wij hebben het genoegen hieronder echter
tot onze grote spijt met de voor deze vergadering was — gezien
de tweede verantwoording te laten heer Porrenga
van mening verschillen. hr»t l-,,nHirtfl fl-intal Iprlpn• nl m ^00 volgen.
Immers, deze lezing, hoe goed g'edo* het huidige aantal leden, pl.rn. _UU
J.R. ƒ 5,-; Mevr. R.V. ƒ 10,-; cumenteerd ook, leverde niet veel met geweldig groot. Ongeveer een
v.P.&Zn. ƒ 5,-; Mevr. -J.G.*C. ƒ 5,~; nieuwe gezichtspunten op. Het mees* kwart van dit aantal was aanwezig!
Voorzitter, de heer Weber, opende
L.J.B, ƒ 50,-; A.Fr. ƒ 2,50; K.L. te mocht bekend verondersteld wor*
de 'bijeenkomst met een gelukswens
ƒ 5,-; J.V. ƒ 2,50; M.D. ƒ 10,-. To* den.
Maar de'/.e causerie was er o.i. al* aan het adres van het bestuurslid, de
taal ƒ 95,-.
v. d. Werff ter gelegenheid van
Vorig totaal ƒ 211,—. In het geheel lerminst op gericht, om de toehoor* heer
ders van hun angst voor kanker te diens 25*jarig huwelijk. Hij sprak
ontvangen ƒ 306,—.
bevrijden. Zo 'bijvoorbeeld de mede* hierbij -de hoop uit dat het ieder der
In de vorige verantwoording stond deling van de spreker dat longkanker aanwezigen mocht gegeven zijn, dc
vermeld: Mevr. B.F. ƒ 10,—; dit moet in drie maanden tijds van niets tot heer v. d. Werff over 25 jaar te kun*
zijn Mevr. B.P. ƒ 10,-.
nen complimenteren
met zn
zijn gouden
een ongeneeslijk geval kan worden.
nen
c o m p m e n e r e n me
oen
- heer
•
»•" •"
Nu de St. Nicolaasdrukte achter de
Dr Lokkerbol raadt aan om in ge* huwelijksfeest!. - De
v. d.• Werff
rug is en Kerstmis nadert, doen wij val van maagkanker zich vooral dankte voor de vriendelijke woorden
gaarne nogmaals een dringend beroep vroegtijdig te laten behandelen, zodat en bood de aanwezigen een gratis
op U dit mooie werk met Uw bijdra* dan 90% kans bestaat op een volle* feestconsumprie aan.
ge te steunen.
dig herstel. Maar tegelijkertijd ver*
Voorzitter gaf hierna een verkla*
Giften worden gaarne in ontvangst klaart hij dat klachten vaak eerst op* ring af, waarin hij zeide het te be*
genomen... door de heren S. Slagveld, treden, wanneer de ziekte al in een treuren dat bij de bespreking in de
Koninginneweg 26 en J. A. B. van vergevorderd stadium is getreden, Tweede Kamer over de Vcstigings*
Pagée, 'JBrederodestraat 35. Ook kun* zodat een vroegtijdige behandeling wet Kleinbedrijf door de meerderheid
nen Uw 'bijdragen worden gestort op eenvoudig niet meer mogelijk is.
der afgevaardigden de inschakeling
"postrekening 499496 t.n.v. de heer
Voor andere ziekten, zoals T.'B.C., van het behoef te*element was af ge»
S. Slagveld.
kan men zich hoeden en wordt veel wezen. Het behoefte*element zou een
bereikt met doorlichten" op grote wapen in handen van de ' bonafide
Het Comité.
schaal. Kanker echter, zoals Dr Lok* •syinkeliers zijn geweest om ongemo*
Mr H. M. van Fenema. kerbol verklaarde, is niet bij de mas* tiveerde en ongewenste aanwas van
S. Slagveld.
,
sa te constateren, men moet wachten bedrijven tegen te gaan. „Voorkomen
' ,
J. A. 'B. van Pagée. '
op symptomen, die in vele gevallen is beter dan genezen", aldus de voor*

Abonnementsprijs ƒ 5,— per Jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52 33 44
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

We hebben in hel
Potloodje meerde:
re malen de aan:
dacht gevestigd op
sommige gevaarlijs
ke tendenzen die
het naoorlogse po*
litieke leven in de
Verenigde Staten dreigen te ver/roe*
beien, zoals bijv. het isolationisme
dat wij' tegenwoordig het MacG,ar=
thyisme plegen te noemen.
Over de capriolen van de luidruch:
tige senator en zijn makkers willen
wij het dit keer niet hebben, maar de
aandacht vestigen op een meer ge;
ruisloos aspect, dat in verband met 't
hierboven aangehaalde niet minder
onze belangstelling verdient.
Vele particuliere en overheidsbe:
drijven, industrieën, radio en televisie zijn er na de oorlog toe overga
gaan de overtollige en gepensionneer:
de generaals tot directeur of presi:
dent te benoemen. Enerzijds geven de
leiders van de grote bedrijven hier:
mede uiting aan hun bewondering
voor de Amerikaanse wilskracht, ei:

ficiency en moed die de militair óp 't
slagveld heeft getoond, anderzijds —
en dii verdient o.i. de meeste aan*
dacht — is het een niet mis te ver*
stane wenk aan allen die hun hoop
hebben gevestigd op een uitbreiding
en voltooiing van de door Roosevelt
ingezette New Deal:gedachte (begin
van een sociale verantwoordelijkheid
van de staat voor de bevolking). Bei*
de symptomen, waarvan het Mac*
Carthyisme het hierboven gesigna:
leerde verre overschreeuwt, staan
niet los van elkaar, maar zijn de
uitingen van een nog altijd machtige
en overheersende groepering in het
economische leven van de Verenigde
Staten.
Plet wijst in de richting van hen
die van Amerika weer willen maken
wat het voor 1934 was: een staat met
een ongebreidelde expansie op indu:
strieel en economisch terrein, maar
met een minimum aan sociale ver:
antwoordelijkheid tegenover brede
lagen van de bevolking. Generaals
staan nu eenmaal niet bekend om
hun sterk sociaal besef....

Kerstshow „Kerstmis thuis"
Onder de veelzeggende naam „Kerst* merkartikelen — in de zaak van één
mis Thuis" houden de Zandvoortse der standhouders zal kunnen worden
winkeliers, zoals reeds eerder werd ingewisseld.
gemeld, op initiatief van de R.K. Mid*
Het wordt door de organisatoren
denstandsvercniging „De Hanze" in slechts betreurd dat gebrek aan zaal*
samenwerking met de Zandvoortse ruimte oorzaak is, dat nog niet véél
Handelsvereniging Dinsdag, Woens* méér winkeliers aan deze expositie
dag en Donderdagavond a.s. in „Es* kunnen deelnemen. Men is echter
planade" een Kerstshow, waarbij men reeds bezig met het uitwerken van
zich tot doel heeft gesteld de huise* plannen om in de toekomst dergelijke
lijke sfeer van Kerstmis zoveel mo* gebeurtenissen op véél groter schaal
gelijk uit te dragen.
te kunnen houden.
De voorbereidingen voor deze show
zijn thans voltooid en ongeveer 20
standhouders zullen aan deze exclu* Feestavond Z.O.V.
sieve tentoonstelling deelnemen, die De Zandvoortse Operette Vereniging
Dinsdagavond een uur voor de Raads* organiseert op 16 en 23 Januari a.s.
vergadering door Burgemeester van een feestavond voor leden en dona*
Fenema officieel geopend wordt.
teurs waaraan verschillende bekende
Vanzelfsprekend -o-ntbreekt aan deze radio*artisten hun medewerking zul*
stemmrngvolle expositie óók het re* len verlenen.
clame*element niet. De Zandvoortse
winkelier wil er o.m. door tonen tot
welke prestatie ook hij in staat is om Lezing over Brandweerwezen
daardoor het kopen in eigen dorp zo* voor schooljeugd
veel mogelijk te stimuleren.
Als bijzonderheid kan nog worden Op Maandag 21 December a.s. zal in
gemeld, dat elke bezoeker aan deze alle lagere scholen een lezing worden
'Kerstshow een waardebon zal ont* gehouden voor de leerlingen over di*
vangen van één gulden, welke, na verse onderwerpen de brandweer be*
aankoop van ten minste tien gulden treffende. Het feit, dat ruim honderd
aan winkelwaar — behoudens enkele brandkraanbordjes in deze gemeente
moeten worden vernieuwd, omdat zij
— vermoedelijk door de jeugd — zijn
(Adv.)
vernield of verwijderd, deed de lei*
ding van het brandweerkorps tot deze
causerie het initiatief nemen.
Aan het onderwijzend personeel is
Uw
gevraagd medewerking te verlenen 'bij
het corrigeren van opstellen, door de
op 25 December
leerlingen te schrijven over een tij*
dens de toespraak op te geven onder*
in
werp.
De schrijvers en schrijfsters van de
pennevruchten waarin het gestelde
onderwerp het best is behandeld (vijf
Reserveert tijdig uw tafel
leerlingen per school) wacht een ech*
te .,brandweer"verrassing.

C.

Algemene Jaarvergadering
Zandvoortse Handelsvereniging

kerheid verkregen worden wanneer
alle circuit*aangelegenheden hun be*
slag gekregen hebben.
De jaarverslagen van de secretaris
en de penningmeester werden goed*
gekeurd.
zitter, „in de toekomst zal men dus
Bij het verslag van de kascommis*
moeten gaan genezen
"
sie werd stevige critiek uitgeoefend
Onmiddellijk hierna gaf de heer op de gang van zaken met het finan*
Bosman een verslag en overzicht van cieel beleid inzake de feestelijkheden
het door de heer Weber en hemzelf rond het 45*jarig bestaan. Het nor*
bijgewoond congres van de Kon. Ned. male geldbeheer werd in volkomen
Middenstandsbond te Rotterdam, op orde bevonden en de boeken en be*
Dinsdag j-L De heer Bosman citeerde scheiden vertoonden hierin geen en*
dc uit g espro ken rede V an de voorzit* kele onvolkomenheid. Doch van de
ter van genoemd congres, waarin di* uitgaven voor genoemd feest, waren
verse middenstands*problemen be* soms zeer gebrekkige en onvoldoende
handeld werden. De algemene ten* kasbescheiden aanwezig. De heer
denz van deze rede was niet roos* Bantjes, lid van de kascommissie,
kleurig. De middenstand verkeert luchtte de zienswijze van de com*
niet bepaald in een prettige situatie missie nog even toe.
en daarom was de eindconclusie van
De heer Weber zegde toe, gelet op
het congres: Middenstanders, blijft diverse suggesties uit het midden der
georganiseerd!
vergadering,
dat in het vervolg door
de
Dee notuen
notulen van
van dee vorge
vorige vvergade*
e r g a e * ' penningmeester geen betalingen
. goedgekeurd,
. i
ring werden
na een° op* mogen gedaan worden zonder vol*
kwitantie en indien wenselijk:
merking van de heer Nooy over de doende
et
met
_van een behoorlijke
reclamesvitrines aan de- Strandweg. .™
bijvoeging v£
De juiste toedracht van zaken met kosten*specificatie.
T n T hct
- T _
J
1 . 1
'bestuur werden
herkozen
de z.i.
.. onbillijke verdeling,, kwam
acclamatie) de periodiek aftre*
blijkbaar niet voldoende tot'uiting in
dende leden: Mevr. Blaauboer en de
deze notulen..
De heer Weber antwoordde dat al* heJLen Heldoorn en^ Kroon.
leen de Strandweg*vitrines voor toe* j. De vergadering
"~"" ' " ging na uitvoerige
discussies accoord met de door het
wijzing in aanmerking kwamen en "'scussi
dat er derhalve slechts acht beschik* festuur voorgestelde contributiever*
baar waren voor 22 gegadigden. Zo* "°2ing tot ƒ 1,50 per maand.
doende heeft men moeten loten.
Een welbespraakte vergadering,
Hierna deelde dc heer Weber mede welke sloot met een soms wat erg
dat van diverse zijden gevraagd was wijdlopige rondvraag, ging toen tegen
hoe 't zat met de verpachting van 't half twaalf naar huisl
circuit. Hieromtrent kan slechts ze*
. iH.W.

eigenlijk leren kennen? hoorden we Humanistisch Verbond
dat zulks in het toemalige Kurhaus Door bijzondere omstandigheden is
was geschied ter gelegenheid van het de Gemeenschap Zandvoort van het
>
.
' K il K.'
Het verraad.
10*jarig bestaan van „Onderling Hulp* Hum. Verbond dit' seizoen later dan
'betoon".
gewoonlijk, maar nu wordt dan ook Hij had een gruwelijke hekel aan
„Maar", zei Zwemmer, „ik kende gestart met een stevig programma.
bromfietsen. Dat was z'n goed recht.
haar al eerder" (en dit verhaal mag
•De eerste openbare vergadering Er1 zijn meer mensen, die geen brood
de bruid niet in de krant).
wordt gehouden op Vrijdag 18 Dec. zien in dat sputterende vervoermid*
Vijf gouden bruidsparen telt Zand* de eigenlijke trouwdag in eigen, in» van
Zwemmer ventte n.l. vroeger met met de heer W. F. Happé (Wethou» del. Maar Dirk werd altijd,verschrik*
voort in deze Decembermaand. Een tieme kring.
garnalen en als jonge kerel was hij der van Haarlem) als spreker over kelijk kwaad als hij een" brpmfiets
Van het comité „Ouden van Da» vaak
wel zeer uitzonderlijke gebeurtenis gen"
hongerig en at dan de grootste het onderwerp „Wat wil het Huma» rook of zag. Zijn collega's hoorden
ontving het bruidspaar een heer* •garnalen
uit zijn mandje, terwijl hij nistisch Verbond?''
Het zijn het echtpaar F. Molenaar- lijke taart, rijk versierd met grote
hem dan deels onverstaanbare11- maar
de
doppen
er
weer
in
liet
vallen.
En
Dan
volgen
in
Januari,
Februari
en
niettemin kwaadaardige wpede«ex»
Mulder, Gasthuishofje 6, dat op 10 marsepeinen rozen.
zo kwam hij ook bij de juffrouw van Maart nog openbare vergaderingen plosies geven. Ja, dat was'een' lelijk
„Zonde om op te eten", /ei de Marie.
Dec. 1903 in het huwelijk trad, hef
De juffrouw wilde wel kopen, met als spreker resp. Ir P. Schut uit mannetje, die Dirk, als hij gëcbnfron*
bruid, maar wij hopen toch dat hij maar Marie
echtpaar H. KeunAnspach, Nieuw* haar
zei: „Niet doen juffrouw, Amersfoort, de heer P. H. Schonk uit teerd werd met zo'n bronchitis*ma*
goed smaken mag.
r
straat 6, d'at op 11 Dec. 1903 trouwde, Hierbij nogmaals onze hartelijke die jongen verkoopt allegaer doppen". Deventer en Dr D. 'F. Prins uit Den chien.
,
„Later wou ze mijn garnalen wel", Haag, achtereenvolgens over: „Het
Eens maakte iemand de ^opmerking
J. Zwemmer-v, d. Schinkel, gehuwd gelukwensen.
zei
Zwemmer
met
een
ondeugende
wereldbeeld
van
een
humanist",
„Er
dat 't toch voor Dirk een-groot ge*
*
op 24 December, evenals het echtpaar
blik op zijn vrouw.
is toch iets", en „Vrijheid",
mak zou zijn als hij de beschikking
Aug. SnellenstVisser, Tramstraat 9.
Jacob
Zwemmer
heeft
een
lang
en
Voorts
worden
vijf
besloten
samen*
In de Nieuwstraat 6 woont het
had over een brommer. (Dirk woon*
werkzaam
leven
achter
de
rug.
De
komsten
met
introductie
gehouden,
En tenslotte het echtpaar P. v. Dui* echtpaar H. Keur*C. Anspach. Het
de 10 km van zijn werk). Maar Dirk
eerste jaren van zijn huwelijk voer hij waar de Zandvoortse leden S. Duin» bezwoer dat hij nog liever die afstand
venbodemvan der Schinkel, Helmerst bruidspaar Keur echter stelt er pnjs op
zee.
Daarna
werkte
hij
zeven
jaar
ker,
Mr
H.
M.
Porrenga,
mevr.
A.
de trouwdag op 11 December m
iedere dag heen en terug zou willen
'straat 3, dat op 24 Dec. 1903 in on- op,
stilte te gedenken, een verlangen dat bij de tram, toen de E.S.M, geheten, Mol»van Bellen en R. de Jong een in* lopen, dan zich te verlagen op een
waarna
een
periode
van
los
werkman
dertrouw ging.
leiding zullen houden over resp. „Het bromfiets te klimmen, Hij lachte vers
we slechts eerbiedigen kunnen,"maar
we willen toch niet nalaten ook hen volgde. Toen werd Zwemmer enige humanisme en de haat", „Eed en be* schrikkelijk hard en gemeen, zodat de
We waren gisteren nog net op tijd, van harte geluk te wensen met dit tijd onbezoldigd rijksveldwachter om lofte". „Humanisme en communisme" man, die hem de tip had gegeven,
om het gouden bruidspaar Floor Mo* heuglijke feit.
tenslotte een zaak in petroleum enz. en „Waarom als humanisten georga* verschrikt in z'n schulp kroop.
lenaarsAnna Elisabeth Mulder, wo*
op te zetten.
niseerd'' en de heer Jac. Meesters uit Op zekere dag kwam Dirk met een
*
nende Gasthuishofje 8 van harte ge*
En sinds 1947 is hij niet meer tot Haarlem over „'Humanisme in het b e* geheimzinnig gezicht bij z'n collega's
Op
het
Gasthuishofje
woont
sinds
werken in staat. Wel staat hij nog drijf". Na de inleidingen zal er volop en langs z'n neus weg zei hij: „Ik
luk 'te wensen, want 10 December was
de^dag, waarop ze voor vijftig jaar te Donderdag, 10 December, een gou* dikwijls als autowacht op het Raad* gelegenheid zijn tot discussie. Alle weet een bromfiets te koop voor een
- Zandvoort in de echt werden ver* den bruidspaar, n.l. Jacob Zwemmer, huisplein, maar sinds moeder de vergaderingen worden gehouden in meier." De collega's keken elkaar es
oud 71 jaar en M'aria van der Schin* vrouw uit het ziekenhuis is, blijft hij hotel Keur. '
bonden.
aan en 'een van hen had de euvele
. De heer Molenaar was een groot kei, oud 72 jaar. £>p 24 December ho* maar gezellig bij haar thuis. Gelijk
Dan is er één folder ter perse, die moed te vragen: „Zeg, verslik jij je
gedeelte van zijn leven werkzaam m pen ze de dag te herdenken waarop hebben ze.
weldra door de leden huis aan huis niet in het woord bromfiets?" Dat
het cafébedrijf. Het echtpaar kreeg ze vijftig jaar geleden in het huwe»
Het zal het bruidspaar Zwemmer* zal worden verspreid.
deed Dirk niet. Aangezien niemana
van der Schinkel in deze dagen ze*
vier kinderen en twaalf kleinkinderen lijks bootje stapten.
Door deze verschillende activitei* interesse toonde en meiers^niet voor
We hebben het echtpaar Zwemmer ker niet aan belangstelling ontbreken. ten hoopt, het bestuur geestelijk con» 't oprapen liggen, -werd er de hele
en deze nazaten hebben er voor ge*
Ook wij bieden hierbij onze geluk* tact te krijgen met de humanistische dag niet meer over de bromfiets ge*
zorgd, dat de bruidsdagen voor de eens even opgezocht. De bruid moest
heer en mevrouw Molenaar*Mulder tengevolge van een zware operatie wensen aan en hopen dat bruid i en buitenkerkelijken in Zandvoort en sproken.
tot één groot feest werden, waarop nog het bed houden en aan dat bed bruidegom nog lange jaren voor" el* veler hunner te kunnen inschrijven
De volgende dag zei Dirk: „Nou.,
ze steeds met vreugde zullen terug hebben we gedrieën een gezellig bab- kaar gespaard mogen blijven.
als lid van Ket Humanistisch Ver* hij staat bij me thuis..!"
b eitje gemaakt over vroeger.
bond.
zien.
„Wat staat bij jou thuis?'
Het bruidspaar "Zwemmersvan der
•^.T'-Eerst kwam de ondertrouwdag,
Tenslotte zij vermeld, dat door on»
„Die bromdinges natuurlijk, van
daarna op Zondag 6 December voor Schinkel heeft zes kinderen en zeven \ Over de echtparen Snellens en van derlinge functieverwisseling het be» honderd piek."
Duivenboden hopen wij U Dinsdag stuur der Zandvoortse Gemeenschap
alle familieleden van buiten een dis kleinkinderen,
De collega's rolden door elkaar van
Op onze vraag: Hoe hebt u elkaar a.s. dan nog iets te vertellen.
ner in Hotel „Bodamer" e a gisteren
thans als volgt is samengesteld:
verbazing. Die Dirk toch. Maar die
Voorzitter: R. de Jong, Haarlem* stond er bij met een ondoorgronde»
merstraat 24, ;tel. 2036; secretaresse: lijk gezicht.
C. W. de Bruijn*Edeling, van Speijk»
„AJs er iemand zin heeft...." be*
straat l rd, tel. 3113; penningmeester: gon hij, toen de eerste opwindingRATTENBESTRIJDING
W. van Lier, Zeestraat 60; 2e penn.= voorbij was. Het koor was zo ven
meesteres: J.. Koper*Koper, Dorps* bijsterd, dat niemand er serieus op in
Voor Zandvoort is de actie tegen de
plein
11, tel. 2872.
ging. En Dirk werd die dag met bij*
ratten vastgesteld op Maandag 14 De*
zondere vriendelijkheid behandeld.
cember a.s. Door de dienst van Pu*
Niet nijdig maken, die .vent.
Agenda voor de
blieke Werken wordt op die dag het
De daarop volgende morgen werd*
personeel ingezet om het lokaas uit
openbare
vergadering
ie helemaal goed: Toen Kwam Dirk
te leggen. Op aller medewerking Naar aanleiding van mededelingen, speelterrein kunnen voorzien.
van de Raèd der gemeente Zand: op een bromfiets binnen , rijden!
Het meubilair, dat momenteel in
wordt gerekend, opdat deze actie zal die de heer A. "Mabehs, hoofd van
voort op Dinsdag 15 December '53, 't Ding (de bromfiets) hoèWe, stonk
beantwoorden aan het doel: zoveel de „Karel Doorman School", op de gebruik is, voldoet niet meer aan de
des namiddags 8 uur en op Woen$= en|,gaf driftige knalletjes. Dirk trapte
laatste ouderavond deed, betreffende eisen des tijds. Het zou aanbevelens»
mogelijk ratten te verdelgen.
dag 16 December '53, des namid= mee, met rood opgelopen ho'ofd.
Stuur het personeel niet weg met eventuele herstelwerkzaamheden aan waardig zijn, om dit oude model ban»
2 uur (zo nodig voort te zet:
Hij steeg af en sloeg haast tegen
de boodschap: „Wij hebben geen rat» dit 40 jaar oude "gebouw, zijn we de* ken te doen vervangen door z.g. be» dags
ten des avonds 8 uur).
dé grond. 'De man was kennelijk aan
ten", maar laat uw tuin, schuur of zer dagen ons licht eens gaan op* wegelijke meubilering (tafels en stoe»
't eind van z'n krachten.
len). Tevens is, op een enkel lokaal 1. Ingekomen stukken.
steken bij de heer Mabelis.
kippenhok even controleren.
Ja, dat was 'm dan. Honderd bal*
Daar genoemd schoolgebouw eigen* na, het gehele gebouw gespeend van 2. Voorstel tot intrekking van een
Helpt allen daarom mede, het is in
„Maar je moet zelf meetrappen!"
uw eigen belang, maar ook in het bef lijk in het „afb^aakplan" ligt, is er gordijnen, daar die in de loop der ja*
raadsbesluit tot verkoop van len.
de collegaV'Dus nie»
grond aan de N.V. Buzavo en dit meesmuilden
lang van de Gemeente, welke kosten na de oorlog practis'ch niets meer aan ren gesneuveld zijn.
mand trapte er in. Nee hoor. Dirk,
noch moeite spaart deze plaag te be= hersteld of opgeknapt. Alleen de per»
te vervangen door een besluit tot ga
Maar
bepaald
geschrokken
zijn
we
jij maar door met je, handeltje!
soneelskamer en de kamer van het van het^handenarbeid „lokaal" of be*
toewijzing van grond aan W. Kei*
strijden.
„Nee," zei Dirk, „hij is van mij".
hoofd hebben een totale metamor» ter gezegd, een afgeschoten ruimte op
der.
'
Toen stoven de menseoa^i^r alle
phose ondergaan- en zijn van de mm de zolder, waar aan de ene kant een 3. Voorstel tot salarisherziening
windstreken. In dit stadïBnv?'kon»ie
of meer rommelige hokjes, die oud» partij strandstoelen staat en aan de
Politietoneel
van het gemeentepersoneel met wel
leerlingen zich wellicht nog wel zul» andere kant oude meubelen, gasfor*
ingang van ,1 Januari 195*fc ,,,_„. n es gevaarlijk worden.
speelt Iers blijspel
len herinneren, geworden tot twee nuizen enz. Bovendien bestaat de toe* 4. Voorstel tot .verlenging' van de " Later -kwam'-*2e--ferug>*5Se»» zagen
met roet*zwart'e en "vette han*
smaakvolle vertrekken.
geldigheidsduur van de beheers* Dirk
tot die zolder uit een smalle
Woensdagavond is de politietoneel*
den in 't zweet zijns vuilen&ajtö^c'hijns
Verder maakt deze school eigenlijk gang
verordeningen
der
gemeentebe*
groep begonnen met de instudering een morsige, verveloze indruk en de trap. Deze zolder is niet te verwar*
aan 't werk. bij een troep*fmoertjes,
drijven..
van het Iers blijspel „Zeilschip 'De heer Mabelis vraagt zich dan ook te» men.
.wieltjes, boutjes, knopjest^staafjes,
5.
Behandeling
van
'de
begrotingen
We kunnen de mening van de heer
zwarte zwaan' " in 3 bedrijven door recht af hoe hij zijn leerlingen voor
veertjes en andere onderdelen'. Ach,
voor 1954' van de gemeente en hemel,
'Barrymore. De opvoering heeft in deze school, die als zodanig absoluut Mabelis dan ook wel delen, dat er
de hele motor lag uit elkaar.
van
de
bedrijven,
alsmede
van
iets moet worden opgeknapt
Februari 1954 plaats.
De
uitlaatpijp
lag zielig in ^een hoek,
niet aanvaardbaar is, liefde en eer* nodig
die voor de gemeentelijke instel* de bougie moest
aan het interieur van deze school.
uitgebrand worden
bied kan bijbrengen.
ling
voor^
maatschappelijk
hulp*
de schoolarts en de Inspecteur
en,. Dirk kreunde en schold bij het
Ook ontbreken een fietsenstalling vanOok
betoon.
het L.O. te Haarlem zijn die me»
Klaverjastournooi
werk. Het scheen niet té vlotten.
en een speelplaats of speelterrein.
6. Rondvraag.
toegedaan.
Dirk liet niet af. Hij zag er verbeten
Momenteel 'bedraagt het aantal leer* ning
t.b.v. Trainingsfonds
*
het laatste woord hierover
vastbesloten uit.
lingen, buiten de kleuterklas die er zaliMaar
Zoals men ziet bevat de agenda be» _,en„Is*ie
aan de Zandvoortse Raad zijn.
werkelijk van jou, Dirk, vroe*
Dinsdagavond 15 December organi» gehuisvest is, ongeveer 330. De ver»
hdlve de behandeling van de begro*
seert Zandvoortmeeuwen in Zomer* wachting is dat mettertijd dit aantal
'Misschien komen mevrouw en de ting — met iniersse vragen wij ons af gen de collega's
„Ja!" gilde Dirk bijna. aC,
lust een klaverjas*koppelwedstrijd ten zal worden teruggebracht tot 260.
heren Raadsleden wel eens een kijkje hoelang de Raad dit keer zal nodig
„Dan ben jij een verrajer", zei de
Een onbebouwd terrein, dat aan de nemen in de „Karel Doorman School" hebben om er'door te komen — wei*
bate van het trainingsfonds.
De hoofdprijzen bestaan uit twee school grenst, zou indien het kon wor» alvorens hun oordeel over een en an= nig interessante punten.. Al is de sa* grootste.
MO'MUS.
den aangekocht, in de behoefte van der te vellen.
waardebonnen van ƒ 10,~.
larisherziening voor het gemeentepen
soneel uiteraard een belangrijk stuk.

Vijf gouden huwelijksfeesten
in Zandvoort

Mensen en Zaken

Wordt de Karel Doormanschool
: vernieuwd?

Toewijzing grond
Sint Nicolaasfeest
met de rijksregeling.
Nu het in aanbouw zijnde restau*
Deze salarisherziening zal de ge* rant aan de Strandweg hoek Boule* bij Z.Z.Z.
meente ca. ƒ 39.000,— kosten. Een vard de Favauge zijn voltooiing na*
compensatie zal waarschijnlijk gevon* dert, dient tot overdracht van de no* Donderdagavond, 10 December j.l.,
den worden in een verhoogde uitke* dige grond te worden overgegaan. kwamen pl.m. 350 leden en adspirant»
ring uit het gemeentefonds.
Het blijkt echter, dat deze overdracht
De centrale commissie voor geor» niet kan plaats vinden krachtens het leden van de Zandv. Zwemclub „De
Bij circulaire d.d. 3 December 1953 ambtenaren niet werklieden worden ganiseerd overleg in ambtenarenzaken besluit van 22 Mei 1951 nr. 13a, waar» Zeeschuimers" samen in gebouw „Zo*
heeft de minister van binnenlandse bepaald op f 25,— per maand, met heeft zich met de voorstellen van bij de Raad — naar aanleiding van merlust" om het jaarlijkse St. Nico*
zaken medegedeeld, dat i.v.m. de op* dien verstande, dat de som van salas voornoemde minister verenigd.
een door de heer W. Kelder te Bus» laasfeest te vieren.
heffing van de consumptiebeperking ris en huwelij kstoelage het maximum
sum ingediend verzoek — 'besloot de
Opgevoerd werd het toneelstuk
en de komende huurverhoging de mi* van de salarisschaal niet mag oven
onderhavige grond, ter oppervlakte „Sjors en Sjimmy in Sprookjesland"
nisterraad heeft besloten de totstand» schrijden en evenmin een nieuw sa/a* Gevonden voorwerpen
van 740 m2, te verkopen aan de N.V.
koming te bevorderen van een aantal risbedrag van f 280,— per maand.
Aanwezig bij de vinder:
Buzavo te Bussum. De grond dient te waarin Pedro de Paardedief en de Ka»
voorzieningen met betrekking tot de
De inpassingstabel samengesteld mapje kinderposzegels, Koningstr.22; worden toegewezen aan de heer bouterkoning niet ontbraken. Een
bezoldiging van het rijkspersoneel, die voor
,
groep kabouters en tweé>nelfjes uit
de salarissen van de ambtena* ansichtkaarten, in portefeuille, Kost* Kelder.
in 't kort als volgt zijn samen te vat* ren*met
werklieden, zal uitsluitend verlorenstraat '58*2; bril, donker mon»
het
balletgroepje van de Speeltuin*
'ten:
gelden voor ambtenaren van 21 jaar tuur, Mauricialaan 13 Overveen; hond Ned. Chr. Vrouwenbond
vereniging
o.l.v. mevr. 'Failê fungeer»
a.- verhoging van salarissen van de en ouder. Op de jeugdige ambtenaren Duitse herder, Zandv.laan 285; hon» De afdeling Zandvoort van de N.C.
de
als
figurantjes,
hetgeen zij op bui*
i - ambtenaren en ambtenaarenwerk» zal een aftrek op het aanvangssalaris denriem, Poststraat 4a; muntbiljet V.B. houdt Vrijdagavond 18 Dec. a.s.
lieden met 5%;
worden toegepast.
ƒ l,*, Zandv.laan 19; portefeuille met in de kring harer leden haar Kerst* tengewoon aardige wijze deden. Ook
De salarisschalen voor de rijks» inh., Kostverlorenstraat 76; porte* wijdingsavond. Plaats van samen» de dansen van de elfjes vielen zeer in
b. extra=verhoging van de lonen der
volwassen ambtenaren*werklieden ambtenaren zullen met behulp van de monnaie, wit, met inh., Bilderdijkstr. komst is de Nieuwe Consistorie der de smaak van het jeugdige publiek.
ingedeeld als vakman of hoger, inpassingstabel worden omgezet in 3; portemonnaie, bruin, met inh., Pak* Ned. Herv. Kerk.
Het stuk zelf werd met groot en*
een „salaris 1954". Als gevolg van veldstr. 3; portemonnaie met inh.,
met 2 cent per uur;
thousiasme door het publiek ontvan»
deze omzetting zullen de periodieke bruin, De Witstr. 5; kinderbeursje m. Toch gesnapt
c. verhoging van de kindcrtoelage verhogingen
groter worden, evenals inh., v.d. Moolenstr. 24; l pr zwarte Maandagnacht reed een motorrijder gen. Van begin tot eind leefden de
en de kindertoeslag;
de marges tussen de salarisschalen handsch., stoffen, Zandv.laan 7; hand* met zijn onverlicht voertuig op de kinderen in grote spanning mee met
d. herziening van de gemeenteclas* van de onderscheidene rangen. 'De schoen, zwart Angora, 'Haltestr. 24; v. Speijkstraat. Hem werd door twee de belevenissen van Sjors en Sjimmy;
sificatie*aftrek;
toongroepen voor de ambtenaren» handschoen, geel leder (nieuw), Kost* surveillerende, politieambtenaren een de spanning steeg ten top toen Pedro
ten tonele verscheen. De vier leden
e. incorporatie per l Januari 1954 werklieden zullen eveneens wijziging verlorenstr. 48; handschoen, beige, stopteken gegeven, doch hij wenste van
het toneelgezelschap o.l.v( de hr
ondergaan.
Nappa, Bilderdijkstr. 13; handschoen, hieraan blijkbaar geen gevolg te ge*
van
de
toelagen
ingevolge
de
Toe*
1
Straeter willen wij van deze plaats af
lagebesluit 1951 en de verhogin* De kindertoelage en de kinderbijslag bruin leder, (R.), v. Lennepweg 53rd; ven en vervolgde zijn weg.
handschoen, wel, model polsmof, v.
gen genoemd onder a en 'b, een zal worden verhoogd.
'Bij het onmiddellijk hierna door de een eresaluut brengen, in de eerste
Lennepweg 53rd; pet, donkerblauw, politie ingestelde onderzoek werd de plaats voor het spelpeil en de keurig
en ander onder intrekking van ge*
Voor de laagste salarissen eri lonen jongens,
Zuiderstraat 2; zakdoek, ge* betrokken motorrijder te Haarlem verzorgde costumes en entourage, en
noemd besluit.
zal — wanneer het oude salaris of ruit, Thorbeckestraat
40; regenjas, aangetroffen. Proces*verbaal werd in de tweede plaats voor 'de sympa*
loon + 5% hoger is dan het nieuwe beige,
thieke geste deze avond voor onze
gabardine, Stationsplein 25; vanzelfsprekend opgemaakt.
Deze voorzieningen zullen niet gel* salaris of loon — een garantiebepa»
vereniging belangeloos te verzorgen.
den voor de arbeidscontractanten, ling in het leven worden geroepen. kinderschoen, (R) bruin, Zandv.laan
De dank van het Bestuur'-'werd on*
wier loon wordt geregeld volgens C. Het gegarandeerde bedrag — het ver* 153; 'bos sleutels, Tollensstraat 21; Nieuwe bridgeclub
der woorden gebracht ddoPMevr. S.
A.O. en voor de contractanten, wier schil tussen het oude en het nieuwe herenrijwiel (oud), Pakvcldstraat 13; opgericht •
Hennis*Dorrebooni, die-aanfhet eind
loon wordt bepaald op een bedrag, salaris of loon — zal door periodieke kinderrijwiel, Haltestraat 75; hark m.
Donderdagavond is in Restaurant van de voorstelling het gezelschap en
dat voor elk geval of voor elke te ver» salarisverhogingen of bij 'bevordering steel, Oosterparkstraat 28.
mevr. Failé toesprak en .-.daarbij een
Rinkel opgericht de Neutrale Bridge» aardige
richten dienst afzonderlijk wordt moeten worden ingelopen. De kleding»
attentie aanbood.»}^
Zij
die
door
hen
verloren
voorwers
club
B.V.P.
„Bridgen
voor
plezier'.
vastgesteld.
en rijwieltoelage zal niet worden ver* pen afhalen bij de vinder, worden
Vele ouders kwamen na afloop hun
Met een ledental van 18. De speel» kroost
De nieuwe salarissen en lonen zul* hoogd.
afhalen en konden getuigen
verzocht, hiervan kennis te geven aan avond is vastgesteld OD Woensdag.
len toepassing vinden voor de maand*
zijn van het grote enthousiasme der
Met de minister zijn B. en W. van het bureau van politie, afd. Gevon»
Het
bestuur
werd
als
volgt
samen»
loners met ingang van l Januari 1954 mening,
dat het zeer gewenst is dat den Voorwerpen.
gesteld: G. R. Vleeming, voorz., W. kinderen. Bij de uitgang kreeg elk
en voor de weekloners met ingang bovengenoemde
wijzigingen in de
Afhalen van gevonden voorwerpen G. Gebe, secr.*wedstrijdleider, Grote kind een snoepzakje en een „Rebel*
van de eerste dag van de loonweek, Loon* en Salarisverordening
„,, ^,a
1948 wor* kan geschieden op iedere Maandag*, Krocht 30a, mevr. Orban, penn., T. de len'Vvlag.
waarin genoemde datum valt.
den opgenomen. De gemeentelijke re* Woensdag* en 'Zaterdagmiddag van Haas, materiaal comm., F. Ploegman, Al met al: het was een goede avondl
De huwelijksfoelage zal voor de geling zal dan weer overeenstemmen 14.00 tot 17.00 uur.
ass. wedstrijdleider.
Het Bestuut Z.Z.Z.

Salarisherziening
voor het Gemeentepersoneel

ZONDAGSDIENST
Alleè'n^voor spoedgevallen van Za*
terdag 2 uur tot Maandagmorgen
' 8"uur.
DOKTOREN:
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
, telefoon 2181.
Zr S. M. 4e Wilde, Haarlemmer»
straat 7. telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE:
-MeY G. Bokma, Tolweg <5, tel. 2816.

FAMILIEBERICHTEN

Ned. Prot. Bond en
Ver. v. Vrijz. Herv.

PREDIKBEURTEN

...lUC

Ned.. Hervormde Kerk, Kerkplein.
Zondag 13 December (3e Advent)
10 uur: Ds R. H. Oldeman. Bedic*
ning H. Doop.
7 "uur; Ds Adr. Oskamp.
. Jeugddienst.
-u*Ned. Protestantenbond, Brugstt'aat 15
Zondag 13 December
10.30 uur: Prof. Dr C. J. Bleeker
van Amsterdam.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur
Hoogmis.
's Avonds 7 uur Lof.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u.
's Avonds 7.30 uur Lof.
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 13 December
10 uur: Ds M. W. J. C. de Kluis.
5 uur: Ds A. de Ruiter.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 15 December
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis".
Spr.: Mej. J. E. C. 'Kunne.
Zondag 13 Dec. 9.45 uur: Radiotoe»
spraak (op 298 meter) door Prof. Dr.
L. v. d. Wal van het Humanistisch
Verbond. Onderwerp: „Ik heb mezelf
niet gemaakt".

1903
1953
Op 24 December a.s. hopen
onze geliefde ouders, behuwd*
en grootouders
J. ZWEMMER
en
M. ZWEMMER*
v. d. SCHINKEL
de dag te gedenken dat zij 50
jaar geleden in de echt werden
verbonden.
Wij hopen dat zij nog lang
voor elkaar en voor ons ge*
spaard mogen blijven.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Receptie: Zaterdag 19 Decem=
ber van 3—6 uur.
Zandvoort, 10 December 1953.
Gasthuishofje 7.

D
Te koop:
ENG. KINDERWAGEN.
4evr. Ligtvoet, Nassaupl. 2,
el. 3214.

Tot onze grote droefheid -werd
geheel onverwachts van onze
zijde weggerukt mijn innig ge*
liefde verloofde en a.s. schoon*
zoon
OHRISTIAAN D. J. BEISSER
in de leeftijd Van 35 jaar.
Dat hij ruste in vrede
Zijn diepbedroefde Verloofde:
Hennie M. van Oorschot
Mevr. v.OorschottRenard
Zandvoort, Hobbemastraat 18
De begrafenis\heeft heden te
Zandvoort plaats gehad.

jevraagd:
l paar LIESLAARZEN,
'el. 2634. Oosterp.str. 50 b.

DAGMEISJE gevr. van 8
tot 2 uur. Mevr. Beek, Tol*
sveg -2.

De Menu's worden in overleg
met onze gasten samengesteld"^
uit ruime keuze van: Wild,
Gevogelte en Vleesschotels.
Gezellige sfeer wordt verhoogd
door goe'de muziek.
Redelijke prijzen.
In verband met grote 'belang*
stelling verzoeken wij beleefd
tijdig doch uiterlijk vóór 24
Dec. uw tafel te reserveren.

VOETBALVERENIGING >
„ZANDVOORTMEETJWEN"

WEEK-AGENDA

uw adres.
Pakveldstraal 30. Tel, 2739

Heb de
ZAN DVOORTSE
COURANT,
bij de hand!

REPARATIE-AFDELING

Tijdelijk

speciale aanbieding.

CHEMISCH

REINIGEN

ZANDVOORT

Haltestraat 39

tel. 2810

HAARLEM

Plein 22

tel. 16761

BEDRIJVEN in Amsterdam,
Den (Haag, Hilversum, Leiden

ONE HQUR CLEANINB SERVICE (B
Mathieu de Vries presenteert

AMATEUR-ARTISTEN-CONCOURS
der Nationale Amateur-artisten Olympiade

Het Ie elftal gaat naar Hillegom
Zondag a.s. speelt Zandvoortmeeu
wen l de uitwedstrijd tegen Hillegom.
Ogenschijnlijk geen zware opga*
ve, aangezien 'Hillegom, in tegenstel*
ling tot het -vorig seizoen, tot de
zwaksten in de afdeling behoort en
onderaan staat met twee punten uit
negen wedstrijden. 'Hierop kan men Voor
echter niet afgaan want juist tegen
de slechtst geplaatste ploegen is hel
dubbel oppassen.! Het is zeker dat
heerlijk en fijn,
Hillegom zich niet zonder meer ge*
moet U bij
wonnen zal geven. Het elftal /an
Van der Mije zijn
Zandvoortmeeuwen moet de tegen
250 gram IQ cent
partij vooral niet onderschatten maar
van het begin tot het eind zich ten
volle inspannen.

De stand luidt momenteel:
9 gesp. 14 pnt.
Wassenaar
9 gesp. 14 pnt.
Lugdunum
10 gesp. 14 pnt.
H.B.C.
10 gesp. 13 pnt.
Alphen
10 gesp. 12 pnt.
R.K.A.V.V.
Monopole
9 gesp. 10 pnt.
T.Y.B.B.
9 gesp. 10 pnt.
Postduiven
Vrijdag 11 Dec. 8 uur: film
Wilhelmus
10 gesp. 8 pnt.
„O.K. Nero".
9 gesp. 7 pnt.
Zandvoortm.
Zaterdag 12 Dec. 8 uur: idem.
9 -gesp. 6 pnt.
V.I.O.S.
Zondag 13 Dec. 8 uur: idem.
9 gesp. 2 pnt.
B.M.T.
Zondagmiddag 13 Dec. 2.30 uur: film
9 gesp. 2 pnt.
Hillegom
„De geheimzinnige wildstroper".
Maandag 14 Dec. 8 uur: film „The Zandvoortmeeuwen 2 zal proberer
Drum".
in de uitwedstrijd tegen H.B.C. 2
Dinsdag 15 Dec. 8 uur: idem.
één of beide punten te bemachtigen
Woensdag 16 Dec. 8 uur: idem.
Gemakkelijk zahhet niet gaan, aan
, Donderdag 17 Dec. 8 uur: Het Ne* gezien H.B.C. 2 zeer sterk is en mo
derlands Kamerkoor o.l.v. Felix de menteel aan de kop van de afdeling
Nobel.
staat.
Maandag 21 Dec. 8 uur: Toneelstuk
Het 3e en het 4e elftal gaan naar
„Spel met het noodlot" door to= Beverwijk om resp. tegen Beverwijk;
neelver. „Wim Hildering" t.b.v. de en Kennemers 6 hun krachten te
stille armen.
_ hn-r;i
meten.
'
Het 5e elftal, dat flink in de run
Andere attracties en
ning is, krijgt de taak thuis tegen
nuttigheden
Bloemendaal 4 de punten in de wach
Vrijdag 11 Dec. 8 uur: Muziekavond te slepen. Dit isc wel nodig om d(
Ned. Prot. Bond in Gebouw Brug* goede positie op de ranglijst te be
houden.
straat 15.
iHet 6e elftal zal uit tegen de lei
Zondag 13 Dec. 2 en 4 uur: filmvoor* der
Haa'rlem 10 wel aan het kortst
stellingen „Dik'Trom en zijn dorps* eind trekken. Of zal het misschien
genoten" in Zomerlust.
toch voor een aangename verrassin;
Donderdag 17 Dec. 2.30 uur: Kerst* kunnen zorgen? -— Waarschijnlijk za
,vybij.eenkomst voor de vrouwen in het 7e elftal wel in staat zijn om in
''Gebouw Brugstraat 15, onder aus* de thuiswedstrijd tegen Bloemendaa
;, pj,ciên Ned. Prot. Bond. en Ver. v. 7 met de volle winst schoot te gaan
rijz. Herv.
De wedstrijd Zandv.m. jun. a tegen
V.S.V. b is uitgesteld, terwijl jun.
Zaterdag 26 Dec. 8 uur: Amateur*
\ artisten*concours in „Zomerlust". uit tegen 'Haarlem d speelt en hè
hopenlijk tot minstens een gelijk spe
1
zal weten te 'brengen.
'Stadsschouwburg
Voor de Zaterdagmiddagcompetiti
Haarlem
speelt Zandvoortmeeuwen l tegen d
Zaterdag 12 Dec. 8 uur: Neder!: Co» Hilversumse O.S.O. Het zou voo
medie met „(Hart tegen hart".
Zandvoortmeeuwen zeer welkom zij
Zondag 13 Dec. 8 uur: idem.
indien het er in zou slagen de punten

Elisabeth Donye

BROSSOIS, Grote Krocht

?E KOOP voor zelfbewo*
ning van particulier m. ves*
igingsverg. V R I J H U I S ,
jev.: parterre: kamer en
uite m. flinke erker, keuk.,
W.C.; Ie etage: 3 flinke ka*
mers m. vaste wast. en groot
plat; 2e etage: grote besch.
zolder m. dakkapel, event.
camers van te maken; voor
en achtertuin m. nieuwe ste*
nen schuur. Omgeving Vij*
verpark.Brieven onder no.
9704 bur. Zandv. Courant.

LA MER"

DAMES,
Voor een HOED
in het betere genre is

Warme pantoffels
Rubberlaarzen

WONINGRUIL
AmsterdamtZandvoort
Aangeb. te A'dam 3 k. en
keuken, ƒ 5,80 p. wk.
Gevr. woning met 4 kamers
nz. te Zandvoort.
!r. v. d. Linden, de Witten*
cade 46 H huis, A'dam.
WONINGRUIL
A'damtW.—Zandvoort
Aangeb. Bos en Lommer*
veg, ben. huis m. fietsenbox,
vrij uitzicht, 'bev. 3 k., keuk.,
[ouchecel, gr. war., centr.
verw. en w.wv
Jevr. huis te Zandvoort m.
3 a 4 kmrs, liefst met tuin.
Br. no. 9703 bur. Zandv.Crt.

t a u j.

met een U1H6Z* m

I. J. Knotte?

Vermist KAT, zwart*wit.
bel. terug te bez.
Burg. Engelb.str. 11.

Gevr. kleine GEM. ZIT*
SLAA'PK. Br. m. prijsopg.
no. 9702 bur. Zandv. Crt.,

- Restaurant La Mer

P. de Gruyter & Zn n.v.
een flinke winkeljuffrouw

Te koop gevr.: 2e hands
HAN<D*NAAIMACHINE.
Brederodestraat 78.

Sport

Kerstfeest 1953

Duivenvoer
28 et
Kippenvoer
22 et
Kanariezaad, per pakje 45 et
Kanariekrachtvoer .... 25 et
Parkietenzaad
40 et
Gemengd zaad
tropische vogels 35 et
Schelpenzand
17 et
Papegaaienvoer
80 et
Ochtendvoer, 2Va kilo ƒ 1,42
Tropisch* en koud*
watervisvoer
30 et
Ochtendvoer p. 500 gr. 22 et
leeftijd 'boven 20 jaar. Pers. aanmelden 's avonds tussen Bij 50 kilo 20 et per 500 gr.
5 en 6 uur op ons Kantoor Barteljorisstraat 40 te Haar*
lem (ingang winkel).

Te koop:
VETTE KONIJNEN.
Hulsmanstraat l a.

4—10 December 1953
Geboren: Christa Petra, dochter van
C. M. Duker en P. A. Sietsema;
Engel',r zoon -van G. A. Bos en L.
Leyjer; Eduard Manuel ^ornelis,
'zoon van E. M. Trouerba'cü'-en K.
de Groot; Jacoba, dochter van G.
C. Kramer en J. van der Mije.
Ondertrouwd: 'F. E. Fiedeldij en J. M.
C., T- Brugman; P. A. Kruijer en
, J-,Koper.
Getrouwd: J. H. M. Nieuwenhuis en R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
J-,M. Muyshondt.
Uitslagen van Zondag 6 Dec.:
D.S.B.=T.Z.B. 20
Schoten 5*T.Z.B. 2
5=0
Programma voor Zondag 13 Dec.:
T.Z.B.=Heemstede
2 uur
T.Z.B. 2*D.I.O.Sf--2 >
12 uur
Zaterdagmiddag'12 Dec.:
T.Z.B. adsp. b*H.B.C. c
2.30 uur

'7/iert Uw

Wij hebben in voorraad

Haltestraat 37

BURGERLIJKE STAND

Zeestraat 26 Zandvoort Tel. 2196

WONINGRUIL

Aangeboden: zonnig vrij huis op goede stand te Sant*
Station, bevattende kamer*en=suite, keuk., 3 slaap*
A. A. KOPER en'ECHTGENOTE
Kerstbijeenkomst ooort
kamers, badkamer, zolder met 2 slaapkamers, centrale
geven hierbij kennis van het huwelijk
voor
de
vrouwen
verwarming, vóór* en achtertuin met poort, huur ƒ 45,—
van hun dochter
per mnd. Gevraagd: soortgelijk huis, eventueel met ga*
op Donderdag 17 Dec. 2.30 u. rage,
JACOBA LEUNTJE KOPER
huur geen bezwaar. Brieven onder no. 9701 bureau
in
Gebouw
Brugstraat
15
Zandvoortse Courant, Achterweg 1.
en
Mevrouw
TO
OEES*KION
CHARLES TURANSZKY
zingt Kerstliederen.
26 December 1953
Iedereen is welkom.
Galt. Canada
vraagt voor filiaal Zandvoort

Kerstkransjes

Fa, A, v,d, Mije & Zonen l

Vele amateurs uit Zandvoort,
Haarlem en omgeving
in het programma:

Zaal ZOMERLUST
Zaterdagavond 26 December
2e Kerstdag 1953, Aanvang 8 u.

Als kleine sterren
stralen gaan

Entree f 1,50

Kaartverk.: Woensdag.
Donderdag, Zaterdag,
23, 24, 26 December
10-4 u. zaal Zomerlust

Als gasten:
AMATEUR*ACROBATEN „THE PIBO'S"

NA AFLOOP BAL TOT DRIE UUR
Orkest: The Columbians

Schoolplein 4 - Telef. 2467 |
hier te houden. Maar of de bezoekers
dit zullen toestaan dient te worden
afgewacht.
iHet 2e Zaterdagmiddagelftal gaat
een poging wagen om tegen V.V.S.V.
te Vogelenzang winst te boeken.
Het adsp. a elftal kan thuis tegen
H.F.C, a op felle tegenstand rekenen,
evenals adsp. b tegen H.F.C, d.
Programma voor Zaterdag 12 Dec.:
'Zandvoortm. 1=O.S.O.
2.30 u.
V.V.S.V. l=Zandvoortm. 2 2.30 u.
Zandv.m. adsp. a=H.F.C. a
3 u.
Zandv.m. adsp. bsH.F.C. d
2 u.
Programma voor Zondag 13 Dec.:
Hillegom l*Zandvoortm. l 2.30 u.
'H.B.C. 2=Zandvoortm. 2
'12 u.
Beverwijk 3=Zandvoortm. 3 9.45 u.
Kennemers 6*Zandvoortm. 4 9.45 u.
'Zandv.m. 5*Bloemendaal 4 9.45 u.
Haarlem 10=Zandvoortm. 6 9.4-5 u.
Zandv.m, 7*^Bloemendaal 7 9.45 u.
Haarlem d*Zandv.m. jun. b
12 u.
GYMNASTEEKVER. „O.S.S."
De technische bondsvergadering •werd
vastgesteld op 30 en 31 Januari in
Esplanada te Utrecht. Op de eerste
dag zullen de technici nadere mede*
delingen verstrekken over de turn*
evenementen in het komende jaar en
een nabeschouwing wijden aan de
Gymnastraeda. De tweede dag zal
een demonstratie paard*turnen gege=
ven worden, terwijl bovendien de
meisjcs*oefening, bestemd voor de
Olympische Dag 1954, wordt inge*
studeerd.
Onder leiding van de voorzitter
kwamen in de afgelopen week de les*
commissarissen bijeen, ter bespreking
van diverse interne aangelegenheden,
terwijl, mede in verband met ons
gouden feest, de gang van zaken op

de lessen onder de loupe werd ge*
nomen.
Aid. handbal.
Uitslag zaalhandbalwedstrijd van j.l.
Maandag: O.S.S. 1*A.'H.C. 11=6.
Programma voor a.s. Zondag:
•Dames: Foresters 1*O.S.S. l 1.45 u.
Heren: IJmond 2*O.S.S. 2
11 u.
Zaalhandbal:
Aalsmeer=O.S.S. l
2.55 u.
Zondag gaan de O.S.S.*dames op be*
zoek bij de Foresters te Heiloo. Kun*
nen zij de wedstrijd winnen? Vol*
gens wat wij tot nu toe van de
Ó.S.S.=ers gezien hebben is dit zeker
mogelijk. Winnen zij, dan zijn zij
kampioen! Een mooi -vooruitzicht
waarvoor zeker gewerkt zal worden.
Het tweede herenteam zal zeer zeker
van IJmond kunnen winnen als het
de vorm van 1.1. Zondag kan berei*
ken.
Het Ie herenteam gaat Zondag de
strijd aanbinden tegen Aalsmeer. De
vraag is of de O.S.S.=ers hun onge*
slagen record kunnen behouden. Win*
nen zij deze wedstrijd, dan maken
ook zij een goede kans op de titel.
Het zou een zeer goede prestatie
van de O.S.S.=teams en tevens een
goede inzet van het O.S.S.*jubileum*
jaar betekenen.
Maandagavond heeft het herenteam
een prachtige 11*6 zege behaald op
A.H.C.
TAFELTENNIS
Het tafeltennisteam van de Zand'
voortse Politie Sport Vereniging
mocht zich Dinsdagavond voor de
derde maal overwinnaar noemen,
daar het Haarlemse TOGIDO 10 met
een 7*3 nederlaag genoegen moest
nemen.

Klein en groot {
eten
v.d. Werff's brood
SCHAAKNIEUWS
Dank zij de grote opkomst van de
leden kon reeds de eerste avond een
goed begin worden gemaakt met de
2e onderlinge competitie. Helaas kon
echter de voorzitter, de heer F. de
Jong, wegens ziekte niet daarbij aan*
wezig zijn.
De gespeelde partijen eindigden als
volgt:
Termes jr.*Verhaert
1=0
Janssen*Porrenga
0*1
v. d. Brom*Termes sr.
Va*1/»
Giskes*Roskam
0*1
Kappelhof*E. Molenaar
1*0
v. Keule=Kroon jr.
0*1
Eldering=Schmidt
afgebr.
v. d. Heijden*C. Molenaar
0=1
A.s. Donderdagavond speelt het 2e
tiental een bondswedstrijd tegen „de
Uil" 2. Wij wekken de leden derhalve
op er zorg voor te dragen genoemde
avond aanwezig te zijn, opdat wij
met de sterkste opstelling kunnen uit=
komen.

WATERGETIJDEN
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Dec.
berijdbaar
13 8.13 15.— 20.42 3.30 12.00*18.30
14 9.14 16.— 21.49 4.30 13.00=19.30
15 10.23 17.30 23.01 6.- 14.30*21.00
16 11.36 18.30 ~.
.- 15.30*22.00
17 0.09 7.- 12.38 19.30 4.00*10.30
18 1.09 8.- 13.35 20.30 5.00=11.30
19 2.05 9.- 14.25 21.30 6.00=12.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Sioomwasserij „Hollandia" Zandvoort
POMTIEVOETBAL

Met politieselftal slaafide er Dinsdag»
middag in voor de • eerste maal een
tegenstander te verslaan. Bloemen»
daal was hiervan de dupe, dat met
een 1*0 nederlaag naar huis -werd ge*
zonden. Bij rust was deze kleine voor»
sprong reeds behaald.
Indertijd is de ontmoeting Zand»
voortvBIoemendaali bij een stand van
3»3 gestaakt, nadat een Bloemendaal»
se politieman een oogvronde opliep.
«

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U

op sociaal-verantwoorde voorwaarden, (zonder wlnrt)
CRËDIETEN voor noodzakelijke w.nkopen, die TJ niet Inééni
kunt betalen;
FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemen: (winkelier*)
aan het Kennemer Flnanclerlnge-Instltuut;
VOOESCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krijgt en HULP aU TT In moeilijkheden bent geraakt
DAMES K.J.C. „NOORD"
(sanering).
Met nog een keer spelen voor het Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corresponseizoenkampioenschap voor de boeg, KI.
dwnten.

is er in de kopgroep een grote veran»
dering gekomen. De stand wordt vol=
gende week bekend gemaakt.
Deze week kwamen de volgende
dames als Ie op de ranglijst te staan:
1. Mevr. M. Visser; 2. mevr. A.
Mulder; 3. mevr. E. Manders; 4. mevr.
S. Bol.
K.J.C.' „ZANDVOORT"

Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn 13e ronde voor het clubkampioen*
schap. Met nog 2 avonden voor de
boeg is de spanning groot. De stand
is: 1. Jac. Versteege; 2. J. Zwemmer;
3. J. Kol jr.; 4. A. Ottho.
TWEE OVERWINNINGEN
Het eerste team van de Zandvoortse
Bridgeclub versloeg in een viertallen»
wedstrijd Boekenrode 4 met 38»31,
waardoor men de derde overwinning
boekte.
In de strijd om de I. M. Visserbe»
ker wist een twaalftal een 117*92
overwinning te behalen op Bridge»
geclub 1940.

Hi i

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
3262
2887
2135
2424
'2975
«465

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fünströkery, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sjjtsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Töllensstraat 47.
«n 2886 Lichtstoringen. Bel op
Frite Paap, Prins Maurltsstr. 3.

Uitvoering t.b.v. de STILLE

Blijft steeds de beste
voor een'goede wasverzorging
Fijnstrijkerij - Snelle aflevering - KASTKLAAR
Pafcvêldstraat 30a,, tel. 288Z
j. H. o. WEENINK

,Speï met het Noodlot'
door „Wim Hildering"
Maandag 21 December, 20 uur
Theater „Monopole"
Kaarten a ƒ l,— verkrijgbaar: C. J. Bruynzeel,
Haltestr. 6; Parfumerie Hildering, Kerkstraat 23;
Boekhandel Lorenz, Haltestraat 15 en Touring
Zandvoort. Plaatsbespreken: Haltestraat 6.

Nederlandse Protestanten Bond'
A f d. Zandvoort '

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
Vanaf VRIJDAG 11 tot en met
ZONDAG 13 DECEMBER, 8 uur
De daverendste lachorkaan aller doldwaze tijden!
Ziet de onovertroffen uittocht der 'Gladdiatoren!
Ziet de schoonheid der nimmer geëvenaarde
Poppea in haar bad van ezelinnemelk! Ziet de
slavenmarkten met de schoonste slavinnen van
heel de (oude) wereld!
Silvana Pampanini, Walter Chai, Carlo Campa*
nini en Gerno Cervi als Nero (O.K.) in

O.K. NERO
Toegang 18 jaar.
Vanaf MAANDAG 14 DECEMBER tot en met
WOENSDAG 16 DECEMBER, 8 uur
Raymond Massey,',\Sabu, Valerie Hobson, Roger
Livesey, Francis L$ Sullavan in de grootse -Tech»
nicolor productie van Sir Alexander Korda:

THE DRU
Vaart, avontuur en spanning! Botsingen tussen
Oosterse mysterie en Westerse nuchterheid!
Toegang 18 jaar. '
ZONDAGMIDDAG 13 DECEMBER, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE. Wij presenteren U de
J. Arthur Rank Jeugdfilm

De geheimzinnige
wildstroper
Alle leeftijden.
DONDERDAG 17 DECEMBER gereserveerd voor
Culturele Kring 'T HELM. Het presenteert U
'Het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Felix de
Nobel.

JEUGDDIENST
Zondag 20 Dec. 's avonds-6.30 uur
in GEBOUW BRUGSTRAAT 15
Spr.: Dr A. J. van Leusen uit Velsen
Komt en neemt vrienden en/of vriendinnen mede!

't Helm
THEATER MONOPOLE, 8 u.

Het Nederlands
Kamerkoor
o.l.v. FELIX DE NOBEL
— geestelijke en wereldlijke liederen —
Kaarten a ƒ 2,— (b.i.) verkrijgb. ^tijdens plaats»
bespr. (Donderdag van 11.30»12.30 uur a.d. zaal,
tel. 2550) alsmede 's avonds a.d. zaal.

Philips Kerstboomverliohting f 9,30-f 22,50
HS Kerstboomverlichting . . f 16,50
Verder grote sortering

de,

ARMEN

x

KERSTBOOMVERSIERING
laagste prijzen

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 - Tel. 2974
Wacht niet tot de laatste week
met het bestellen van uw
VISITE-KAARTJES
Gertenbachs Drukkerij
Achterweg l - Telefoon 2135

MIJN AARDAPPELBOERTJE.,-,.v
HEEFT ME BEDUVELD
•"• - 'Hij leek zo'n langvergeten oer*dege»
lijk oud- mannetje' van het uitgestor»
ven soort. (Hij was schriel en Klein
en rimpelig, met een klein petje op
en klampjes aan." Tandjes had hij
niet, dat maakte hem juist zO""echt
lekker mummelig. En aardappeltjes,
dat hij leverde, de echte fijne zand»
aardappeltjes uit Egmond, kruimig
en bloemig juffrouw!
' \.
Dat juffrouw deed 'de deur dicht.
Hier was nou eens een echt ouwer»
wets mannetje. Niet dat mevrouw»
tje»voor en mevrouwtje»na van al dat
moderne' jonge goed in overall, maar
netjes juffrouw in de 'beleefde Came»
ra=Obscura betekenis.
'Vanwege het aardappelaaltje was
ik al lang genoeg -verstoken van ech»
te duindertjes, , tot mijn grote spijt,
dus ik vloog er op af. Tien kilo om te
proberen. Ze waren fantastisch.
Een tijdje later vijftien kilo, hij
kwam ze speciaal voor mij uit Eg»
mond brengen. Ik was vertederd. Nog
een keertje vijftien kilo.
Ze waren nog steeds fantastisch.
Toen, door een buitengewoon bui»
tenkansje kon ik' een jmud krijgen, ik
paaide met een sigaar.
Maar nu waren het -veenpiepers. Ze
waren in twee categorieën te verde*
len: óf kriel, of als kinderhoofdjes.
De laatsten waren allemaal hol.
Wat ik mijn van -Aya voetstuk ge»
vallen mannetje allemaal toewenste,
groeide elke dag als een sneeuwbal
aan. Elke dag namelijk als ik een
maalt j e moest schillen.
Nou heb ik doorgaans de neiging
om pas te weten wat ik had moeten
zeggen, als de mensenjweg zijn.
Dat echter zou me nu niet gebeu»
ren. Dagelijks onder de schilpartij re»
peteerde en verbeterde ik mijn toe»
spraak. Die -zat vol met „oplichter",
flessentrekker, keuringsdienst van
waren, me geld terug — of ik ga naar
de politie en zo voort.
Ik kreeg alle tijd voor mijn répe»
tities.'Na zes weken was mijn betoog
niet meer te verscherpen.' Nu hoefde
ik het alleen maar te onthouden.
En ja hoor, daar verscheen hij op
een dag aan het eind van de straat.
Maar wat deed ik, kluns: Ik sleepte
het armzalig residu veenpiepers -uit
de schuur en rende naar hem toe.
Natuurlijk sprong hij toen op zijn
kar, met de zweep over zijn paard.
Ik liep nog een tijdje achter ,hem
aan, alsmaar: héé, .meneer roepend.
Stel je voor, meneer!"
Daar ve'rdween hij om een hoek en
ik zeulde weer naar huis met mijn
zak aardappelen.
roo.i'
Daar ging de tot in de puntjes
voorbereide -scheldpartij van mijn
leven!
.
,, x
We aten nog een week veenpiepers.
Toen waren~ ze op.
NEEL.

Het adres van vertrouwen,
voor

PERMANENT
COLD»WAVE
TléDE WAVE
ELECTR. WAVE
INDOLA
DE LUX WAVE

"W "ff J

Maison „Gerrits"

jevan
mijn horloge?

Dames» en Herenkapper
Zeestraat 30, telefoon 2718
DEKENS-EAKENS
Gelegenheidskoopjes on»
geregelde partij wollen
dekens, alle maten, ook
zeer grote, ƒ 17,50,
ƒ 23,90. Prima anti»
rheumalakens (iets vuil)
f 5,50.

Die Sinterklaas van mij heeft me
daar even in de bus geblazen! Ik
zei: Kind, ben je daar wei eerlijk
aangekomen
zo'n duur
cadeau! Je mag 't best weten, zei
ze: De Gruyter's cassabons! In
een jaar tij ds 46 gulden verdiend.

TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarlem.
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wö kopen alle
soorten meubelen en inboedels.' Overal t ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

* korting op alle
De Gruyter geeft
artikelen, behalve suiker, zout, soda.
Wissel de cassabons in wanneer U
wilt. Bewaar ze zolang U wilt.
Hoe groter het bedrag wordt, des
te meer plezier hebt U ervan.

Ter kennismaking met
onze heerlijke

Amandel
Kerstkransjes

EN BETERE W A A R
EN TIEN PROCENT
ALLEEN

250 gram 70 et
J!t

Is

Fa van Staveren

i

Gruyter

Zeestraat 48 Tel. 2684
Woninginrichting

L. Balledux & Zonen

Haltestraat 27 - Tel. 2596
Grote sortering

BALATUM en
COCOSLOPERS
ABONNEERT U
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

IJ'i

.531210-

'4'-';.
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Uitrukwagen voor de brandweer?
Een auto van ƒ 2500,—
In een uitvoerig rapport heeft de
commandant van de brandweer de
noodzakelijkheid aangetoond van de
aanschaffing van een snelle wagen
van niet al te grote afmetingen,
waarmee binnen zeer korte tijd na
brandmelding het voor het eerste op*
treden van de brandweer benodigde
materieel en een voldoend aantal
brandweerlieden naar de plaats van
bestemming kan worden vervoerd.
Een voor dit doel uitermate geschik*
te auto, voorzien van een geheel ge*
reviseerde motor van 100 pk, nieuwe
banden enz. kan worden aangeschaft
voor een prijs een bedrag van f 2500
niet te boven gaande.
In afwijking van het advies van de

commissie van bijstand voor de fi»
nanciën c.a. menen B. en W. dat de
voordelen, aan het bezit van een
dergelijke „uitrukwagen" verbonden,
van die aard, dat tot de aankoop
daarvan overgegaan 'behoort te wor»
den. De kosten kunnen worden be*
streden uit de gewone dienst 1953 en
wel door vermindering van enkele
uitgaafposten ten behoeve \an de
brandweer met een totaal bedrag van
ƒ 1500,— en door de post „onvoor»
ziene uitgaven" met een bedrag van
ƒ 1000,-- te verlagen.
B. en W. stellen voor tot de aan*
schaffing van bovenomschreven auto
te besluiten en daarvoor een crediet
beschikbaar te stellen van ƒ 2500,—.

Nog twee
gouden huwelijksfeesten
Zoals wij U reeds Vrijdag beloofden,
zouden wij in dit nummer over de
gouden bruidsparen Snellens en v.
Duivenboden nog iets -vertellen.
Op 24 December zal het vijftig
jaar geleden zijn, dat het echtpaar
A. Snellens*D. Visser in het huwe*
lijksboptje stapte. De familie Snel*
lens is in Zandvoort geen onbekende,
hoewel de bruidegom ruim 47 jaar
zijn werkzaamheden in Haarlem had.
De heer Snellens kwam namelijk bij
de E.T.M. te werken, ofschoon het
baanvak naar Zandvoort nog niet
was gelegd. Zijn functie was electri*
cien, maar hij werd door de directie
zes maanden naar Berlijn gezonden
om zich nog meer in zijn vak te be»
kwamen.
Het echtpaar heeft drie kinderen
en vier kleinkinderen; de man is 75
jaar en de vrouw 77 jaar. Beiden ge*
nieten nog een vrij goede gezond*
heid. De heer Snellens is de laatste
vijf jaar bij jong en oud bekend ge»
worden doordat hij op zomerse Zon»
dagen met een pony langs het strand
'liep. Het echtpaar heeft vanaf de
eerste trouwdag steeds in Zandvoort
gewoond.
De vreugde van het gouden jubi»
leum wordt wel enigszins getemperd
door ernstige ziekte in de familie, zo»
dat het dit keer bij een „gezellig"
avondje met de' kinderen zal blijven.
Onze hartelijke gelukwensen en nog
vele jaren, familie Snellens!

Hoewel de bruidsdagen nog niet eens
zijn aangebroken heerst er in de wo»
ning van de familie van Duivenboden
aan de Helmersstraat no. 3 reeds een
grote drukte, die zijn hoogtepunt zal
vinden op Maandag 11 Januari 1954,
de dag dat vijftig jaar geleden. Pieter
van Duivenboden en Sara van der
Schinkel in het raadhuis in de Kerk»
straat in het huwelijk traden.
Dit gezin werd met 11 kinderen
gezegend, namelijk 9 meisjes en 2
jongens. Thans is de familie nog uit*
gebreider, daar men nu nog rekening
moet houden met 17 kleinkinderen
en een achterkleinkind, die bij Oma
en Opa in het algemeen niet weg te
slaan zijn. Bij verjaardagen ds de wo*
ning te klein, maar men komt toch,
want ongemakken tellen nu eenmaal
niet!
Van Duivenboden moest op 14*ja*
rige leeftijd aan de slag en begon
eerst te opperen (aan de „Belse kas»
ten" aan de Noordboulevard). In Mei
ging hij hierna ter haringvangst, (af»
wisselend op loggers en Scheveningse
bommen) en hield dit dan tot De»
cember vol en meldde zich dan we»
derom als opperman 'bij de Zand'
voortse aannemers. Dit afwisselende
leven hield hij dertig jaar vol, maar
in 1921 opende hij een strandzaak,
' die hij nog elk jaar beheert. Niet dat
hij de eerste jaren zich op strand ver*
toonde, want dat liet hij aan zijn
vrouw en 'kinderen'over, omdat hij
onderwijl rustig naar zee trok. Dit
bleef ongeveer acht jaar zo doorgaan,
doch toen werd het zeeleven vaar*
wel gezegd en bleef van Duivenbo*
den in het dorp, \vaar hij reeds 71
jaar woont. Eén jaar is de familie
niet in Zandvoort woonachtig ge*
weest, maar na dit korte verblijf in
IJmuiden trok men weer gauw naar
de geboorteplaats terug. Van Duiven*
boden heeft voorts als metselaar nog
vele bazen gehad en werkte de laat*
ste zes jaar nog in de Kennemer*
duinen. Toen men hem in het na*
jaar weer kwam halen heeft hij tot
grote verbazing van de gehele familie
voor de eer 'bedankt en terecht. Hij
heeft nu genoeg gewerkt in zijn Ie»
ven. Mevrouw >van Durvenboden heeft
het in haar leven ook niet gemakke»
lijk gehad, waste voor diverse fami*

lies en bracht in de wintermaanden
rustig 50 'kg kolen of een twintigtal
turven op haar schouder rond. Zij is
ook nog degene dié zo nu en dan de
Zandvoortse kap draagt, een waar
pronkstuk, waarop) zij -zeer trots is.
„Ik draag haar allpen in de winter,
want des zomers kijkt iedereen je
maar aan".
De familie van Duivenboden gaat
van dit gouden jubileum een groot
feest maken, een feest waarop een
ieder zich nu al verheugt. Wij van
onze kant wensen de krasse oudjes
nog vele jaren in goede gezondheid
toe. En vier maar prettig feest!

VERTROUWELIJKE
VERGADERING
van Burgemeester
en fractieleiders

AbonnementsprUs ƒ 5,— per jaar
per post f 6,-. Buitenland ƒ 7,-.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Jongeren speelden en zongen
ten bate van het Orgelfonds
van de Ned. Protestanten Bond

|Op voorstel van Burgemeester Mr
,H. M. van Fenema zijn Vrijdagavond
ten Raadhuize bijeen geweest de lei*
ders van de diverse raadsfracties. De
beide wethouders, de heren A. Kerk*
man en W. van- der Werff, hadden
echter geen uitnodiging ontvangen.
Van de Partij van de Arbeid was
niet no. 2 van de lijst (mevr. Mol»
van Bellen) uitgenodigd doch Ir van
Kuijk. Voorts de heren Weber, Sle*
gers, Tates, Gosen en Slagveld.
De bedoeling van deze bijeenkomst
was een soort vertrouwelijke bespre*
king om de tegenstellingen in de
Raad min of meer 'te „overlappen".
Ook de verhoudingen in het College
van B. en W. zijn daarbij uiteraard
ter sprake gekomen.
Het zou in de bedoeling liggen de*
ze bijeenkomsten enkele malen per
jaar te houden. Ook zou de burge»
meester er prijs op stellen, nu de
portefeuille*verandering het geregeld
contact met de Raadsleden enigszins
heeft bemoeilijkt, op bovengenoemde
wijze dit contact enigszins te verste»
vigen.
Het tijdstip van deze eerste ver»
trouwelijke vergadering is waar»
schijnlijk met het oog op de algeme*
ne beschouwingen van vanavond ge»
kozen.

Met dit goede doel voor ogen heb*
ben enkele jongeren zich Vrijdag*
avond in de Brugstraat laten horen
in diverse orgel* en zangvoordrachten.
Alle excecutantcn waren amateurs,
die men nu eenmaal met geheel an*
dere maatstaven dient te beoordelen
dan vakmusici. (Het blijkt reeds dui*
delijk uit het grote aantal stukken en
liederen, dat op het programma werd
geplaatst — vooral in een tijd als
deze, waarin men liefst naar een
zo groot mogelijke beknoptheid
streeft. Vijftien nummers — onder*
verdeeld in a, b, c; goed geteld 34
stuks. En nu weet ik wel, dat men
zulk een uitgebreid programma dik*
wijls aantreft bij Iïeder*a vonden;
maar dan wordt er wel degelijk re*
kening gehouden met een meer gees*
telijke spanning, die naar een zekere
climax leidt.
Bach was natuurlijk volop verte»
genwoordigd en dus opende Frarr
Visser met „Preludium en Fuga in
Bes'' voor orgel van deze reus der
componisten .Het werk werd goed
gespeeld, afgezien van enkele mis*
trapjes in de pedaalsolo.
Direct hierna liet Henri Berton
zich horen in drie „koraal*voorspe*
len" waarvan Scheideman's „Gott sci
gelobt und gebenedeiet" door een
gemarkeerde stij) van voordracht uit*
blonk.
Drie „Geistliche Lieder" van Bach,
gezongen door A. Luyendijk, tenor
en 'begeleid door Frans Visser, lieten
een gunstige indruk na. 'Hierbij viel
ons de minder goede acoustiek van
de zaal op; de zoldering is wat laag.
waardoor de zangstem ogenblikkelijk

Wat wij willen
Wij, de tekenaar en ik, hebben de al»
gemene toestand van Zandvoort eens
beschouwd.. Nou, die valt nogal mee.
Wij zijn uitgegaan van het standpunt
dat een begrotingstekort — hoe groot
ook — niet een volslagen ramp voor
een gemeente behoeft te zijn. Ons te*
kort, dat wil zeggen: haar tekort, n.l.
het tekort van de gemeente, bedraagt
ƒ 162.296,16. (Wij zijn goed geïnfor*
meerd).
Nu weet ik wel dat er mensen zijn,
die onmiddellijk geïmponeerd zijn
door cijfers. Wij zijn dat niet. Cijfers
maken op ons niet de minste indruk.
Want wij weten te goed, hoe daar
mee gegoocheld kan worden. In de
diepste grond der dingen maken de
hoge hoed en het konijn ook geen in*
druk op ons. Hoewel wij bereid zijn
de goochelaar hevig te bewonderen.
En zo is het ook met de begroting
voor het jaar 1954. Voor ik 't ver*
geet: dit lijkt mij de plaats om U
vast een behoorlijk uiteinde te wen*
sen. Wellicht doet zich voor het eind
van dit. jaar geen betere gelegenheid
meer voor. Ik voor mij vind de as*
sociatie treffend: Begroting — tekort
— uiteinde. Een,in beschaafde ter»
men gehouden optimisme is — on»
danks alles — toegestaan.
Ofschoon wij niet tot de officiële
partijpolitiek behoren, de politiek van
het dub'bel*kwartet en de noodlots*
zeven, hebben wij toch gemeend onze
'algemene beschouwingen ten beste
te moeten geven, want wij weten uit
enkele, dn de loop der jaren opge*
dane( ervaringen, dat mevrouw en de
heren ons een grote genegenheid toe»
dragen en zo nu en dan ook rekening
houden met onze zienswijze. Al zet
deze edelachtbare genegenheid niet
direct zoden aan de dijk. Wij komen
ook te kort. Dat ziet U.
Algemene beschouwingen plegen
ieder jaar te culmineren in een soort
gesublimeerde rondvraag plus sugges*
ties. Een lofwaardig systeem, dat wij
ook huldigen. Op zo'n manier komt
het College te weten wat er leeft on*
der mevrouw en de heren. Het is nu
eenmaal zo, dat een kruik zo lang te
water gaat tot ze breekt. Ik meen
echter zeker te weten dat er ergens
in de geschiedenis — de Vaderlandse
of de algemene, dat weet ik niet meer
— kruiken zijn geweest ,die herhaal»
delijk te water zijn gegaan en niét
knapten. (Dit voor de volledigheid
van mijn betoog). Ter zake vrienden,
de tijd dringt.
Wij willen dit:
1. Een lief en riant kernsplitsings»
laboratoriumpje. O ja, wij weten het:
de kernsplitsing is al oud. Maar toch
wagen wij het de aandacht van het
College op deze vorm van kunstnij»
verheid te vestigen. Iedereen bemoeit
zich met kernsplitsing, iedereen splitst
kernen. Zandvoort mag niet achter»
blijven. En daarom zouden wij het
hoofdkwartier van het kernslab wil*

len onderbrengen bij de gemrenle*
ontvanger. Die weet wat kern*split*
sen is. Als wij aannemen dat de por*
temonnaie de kern is, waar alles om
draait.
2. Een subsidie van — laten we 't
niet te gek maken — ƒ 5781,— voor
Bartje en de tekenaar. (Voor elk, wel
te verstaan, anders krijgen we bonje
bij de verdeling. En verdelingskwes*

onbenulligheden, zoals in Tuitjehorn
zijn voorgekomen, uit te sluiten. In
Tuitjehorn had de plaatselijke mid*
denstandsvereniging het over: „bloe»
dende winkelstand". En „bloeiende"
is ook niet goed, want 't is nog geen
voorjaar.
6. Herziening van alle artikelen
van de Algemene Politieverordening.
Omdat wij ze zeldzaam beroerd vin*

op de toehoorders terugslaat.
Vervolgens „Das Alte Jahr ver*
gangen ist", wat al te voorzichtig en
te onzeker gespeeld op het orgel door
Leen Koning. To Sterrenburg, so*
praan, heeft een sympathieke stem,
die onder goede leiding tot grotere
ontwikkeling zou kunnen komen. Zij
zingt zuiver en is ook wel enigszins
bewust van hetgeen zij voordraagt,
maar mist ten enemale de zangtech*
niek, gezien de hiaten die zij —voor*
al in het begin liet ontstaan: geen
juiste ademhaling enz. enz. „O Jesu*
lein Sus" werd te langzaam van tem*
po gezongen. Een goed en vrij rustig
gespeelde „Preludium in c kl. t." van
Bach, door Leen Koning, maakte het
eerste deel van het programma tot
een mooi slot voor de pauze.
Na de pauze trad de heer A. Luy*
endijk op met ,*,Drie oud Nederland*
se Liederen" in moderne bewerking
van L. Mens. Ik hoor deze bekende
liederen toch liever in hun oorspron*
kelijke harmonisatie dan in deze
quasi *moderne trant. De piano=bege*
leiding door Frans Visser was onvol»
doende te noemen; vooral zijn pe*
daalgebruik liet te wensen over. Een
degelijke studie van het pianospel is
noodzakelijk. Dit alles is jammer,
want deze jongeman heeft wel am*
bitie! Beter waren de „vier koralen"
van M. Reger, die hij op het orgel
speelde.
Mooi van kleur was „Jesu meine
Freude" van Hass door Leen Koning
aan het orgel. „Drie Intermezzi" van
H. Andriessen door Henri Berton
vertolkt voldeden ons wel, al vonden
wij, dat ze even buiten het kader
vielen van het programma.
Van de drie liederen uit „Kinde*
ren van één Vader" voldeed ons het
bekende „O Kerstnacht" het best.
Heel goed met keurige registratie
•was het Koraal»voorspel „Herzlich
tut mich verlangen" van Bach voor
orgel, gespeeld door Henri Berton.
Wederom Jiet A. Luyendijk zich
horen in drie „Geistliche Lieder" van
Bach.^Hij wist p.a. in „Ich lass dich
nicht" zijn auditorium vooral door
zijn technisch kunnen te boeien.
Henrich Berton besloot met „Pre*
ludium en Fuga in E moll" van
Bach. Duidelijk liet hij het fuga*
thema optreden, alles in beheerst en
rustig tempo. 'Heus deze prestatie
bracht het gewenste hoogtepunt
waarmede hij het spook der verve*
ling wist te verdrijven.
De zaal was vrij goed bezet en aan
belangstelling heeft het de jongeren,
die zeker van goede wille zijn, niet
ontbroken.
JAC. BONSET.

Programma van het circuit
voor 1954

Leest U nou es ónze algemene beschouwingen, mijnheer de Voorzitter!
ties 'boezemen ons een vreselijke af* den.
keer in).
7. Oprichting van een kei. In na»
3. Een subsidie van ƒ 4,95 voor volging van Amersfoort. Standplaats:
het aanschaffen van leermiddelen Voor de mahoniedeuren van het raad*
voor bestaande en nog pp te richten huis, als de fontein weg is. Wanneer
schilderscholen. (N.B. ik heb mijn gaat deze steen des aanstoots eigen*
kinderen ook schilderen geleerd. De lijk verhuizen?
consequenties zijn afgrijselijk. De re*
8. Een school voor politiehonden.
kening van de wasbaas wordt met de Kan je lachen
moet U maar es
week hoger en de kinderen zijn er opletten. Het woord politielanden
niets mee vooruit gegaan. Nóg ken» moet niet misverstaan worden! Dat
nen zij het onderscheid niet tussen zou ik vervelend vinden. De sugges»
een zonsondergang aan zee en de tie voor deze school komt van de te»
dwars»doorsnede van het menselijk kenaar, die een hekel aan onopge*
oog. Ik hoef niks van die ƒ 4,95 te voede honden heeft.
hebben).
9. Tenslotte iets over het Zuider»
4. Een symbolische verlaging van bad.
de hondenbelasting van ƒ 9,—. On»
Dat de gemeente een café gaat ex*
der de gegeven omstandigheden, is plpiteren en daarmee het particulier
ƒ l,— per jaar voor een huishond initiatief de nek omdraait, is erg ge*
(kennelijk geen straathond, die ge* noeg. Maar dat ze er nog een bad*
meentegrond verslijt, c.q. bevuilt) inrichting van willen maken ook, is
nog afzetterij.
onbehoorlijk.
5. Schrapping uit alle geschriften
Daarom: geen Zuiderbad, maar een
van de uitdrukking „bloeiende win* tentenkamp in de Zuid.
keistand". 'Dit om verbinding met
'De TEKENAAR en BARTJE.

Voor het 1954 wedstrijd*seizoen is
een aantal data gereserveerd. De be*
kende grote wedstrijden als Tulpen*
Rallye, Motorrace en Grand Prix
hebben vaste data. De volgende lijst
laat zien, dat, behoudens wijzigingen,
het Circuit van Zandvoort een druk
seizoen tegemoet gaat.
Maart en April: Trainingsdagen voor
motorrcnners.
11 April: Autosprints VI. RAG West.
30 April: Tulpen Rallye Internritiona*
Ie Sportwagen*races. RAC West.
16 Mei: North Sea Trophy Interna*
tionale Motorraces. KNMV.
7 Juni: Grote -dPrijs' van Nederland.
KNAC.
27 Juni: Nationale Sportwagenraces.
NAV.
11 Juli: Nederl. Amateurkampioen*
schappen Wielrennen. KNWTJ.
22 Aug.: Nationale Sr>ortwagenraces.
NAV.
4 Sept.: Autosprints VII. RAC West.
'Het is waarschijnlijk dat hier in be=
gin Juli nog een belangrijk wielereve=
ment bijkomt terwijl er verder nog
een datum in Juli opengehouden is
voor een gecombineerde dag met
sportwagen» en junioren*races. Ho=
pelijk kan thans ook gedacht worden
aan het organiseren van standaards
wagen races en van merken*races.
Als deze plannen doorgaan zal 1954
het eerste jaar zijn met voldoende
sportwagenraces om deze tak van de
autosport te stimuleren en verder te
ontwikkelen.
Wel moeten nog maatregelen wor*
den genomen om het gebruik van de
baan in de toekomst te verzekeren.

Restaurant
Daar het Circuit nog niet' over vol»
doende accomodatie beschikt, is het
plan voor de bouw van een restaura*
tie voor ongeveer 250 personen, weer
opgenomen. Er bestaat een kans dat
deze restauratie voor het volgende
seizoen gereed kan zijn. De plaats zal
zijn bij de ingang van tunnel West.

Commissie Huishoudelijke
en Gezinsvoorlichting

Kookdemonstratie

Sport
VOETBALVERENIGING
„ZANDVOORXMEEÜWEN"
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
ondervond j.l. Zondag dat het nog
nie{ mee valt tegen een club die on*
deraan staat te winnen. De uitwed*
strijd tegen Hillegom werd n.l. met
3*2 verloren. Reeds met de rust had
Hillegom met 2=0 de leiding en na
de hervatting werd het zelfs 3*0. In
deze periode was Zandvoortmeeuwen
geheel uit vorm. Pas nadat de ach»
terstand 3=0 bedroeg werden de za*
ken beter aangepakt en werd de te*
genpartij geheel teruggedrongen. De
achterstand werd tot 3*2 verkleind
maar hierbij bleef het. Jammer was
het dat een strafschop door Zand'
voortmeeuwen niet werd benut. De
invallers die geblesseerde spelers
moesten vervangen, hebben over het
algemeen niet onverdienstelijk ge*
speeld.
Zandvoortmeeuwen 2 boekte uit
tegen de leider H.B.C. 2 een zeer ver*
diend gelijk spel. Tot kort voor het
einde had Zandvoortm. de leiding,
maar de gelijkmaker kon niet voor*
komen worden.
'De prestaties van de lagere elf*
tallen, uitgezonderd het 6e en jun.
b, waren bevredigend.
Een spannende en lang geen slech*
te wedstrijd speelde het Ie Zaterdag*
middagelftal thuis tegen O.S.O. Tot
ruim een kwartier na de rust had
Zandvoortmeeuwen 'met 1=0 de lei*
ding. Hierna kreeg het een inzinking
waarvan de tegenpartij profijt trok
en met 3*1 de leiding nam. Door in*
spanning van alle krachten gelukte
het Zandvoortmeeuwen in de reste*
rende tien minuten toch nog de
stand gelijk te maken. Een kostbaar
puntje werd hiermede behaald.

JAGT

Te k o o p : solied
gebouwd Huis

te Zandvoort, mooi gele*
door Mej. Fréni voor de gen, dicht bij strand en dui*
a.s. feestdagen, op
nen, bev. 6 kamers, keuken, Heel 't gezin heeft
belangstelling
2 W.C.'s, kelder en zolder,
gr. stenen schuur. Zeer ge*
voor de
schikt voor geldbelegging.
's avonds 8 uur in het ge*i Br. no. 9801 bur. Zandv.Crt. ZANDVOORTSE
bouw van het Gasbedrijf,
COURANT
Tolweg 10. Toeg.prijs 25 et.
SKISCHOENEN te koop Profiteert van de
of te huur gevr., mt 42 of 43. publiciteltswaarde
B. H. Berrier, Thorbecke* die daarin gelegen
straat 30.
is

Dinsdag 15 Dec,

STADSSCHOUWBURG
NET MEISJE gevraagd
voor de winkel.
Kuneman, Haltestraat 33.

HAARLEM
Zaterdag 19 Dec. 8 uur
De 'Haagsche Comedie

Colombe

SPOED
Te koop CONSUMPTIE*
TENT, geschikt v. zomer*
of thuinhuisje, t.e.a.b.
Tollensstraat 13.
Te koop mooi HOK MET
REN. Te bevr. Boulevard
Paulus Loot 69.

Haarlemse
MOTORRirSCHOOL
Per uur of cursus.
Ook weekend*lessen.
Koningstraat 27, Haarlem.
Telefoon 15454. B.g.g. 34664.

Zondag 20 Dec. S uur
De Haagsche Comedie

M'n kleine Sheba
kom terug
Vrijdag 25 Dec. 7.30 uur
Nederl. Comedie

De vuurproef
Pr.: ƒ l,- tot ƒ 4,- (all.
inbegr.). Voorverk. op
speeld. en 2 dg. ervoor
van 10*3 uur. Telef. na
12 _uur. Coupons geldig.

De clichédienst
staat mede tot uw
beschikking.
•K
Vraagt inzage van
de uitgebreide
collectie.
Maakt tijdig uw
Kerstadvcrtenties
gereed voor de
Zandvoortse
Courant

De
nieuwjaarsgroeten
worden uit*
sluitend opgehaald
door de heer
P. Paap, zoals hij
dit reeds jaren
doet.

ZANDV. HOCKEY CLUB
Programma Zondag 20 Dec.:
Hilversum 2=ZHC 1.
Z'HC 2*Strawberries, 14 uur.
ZHC*Delftse Stud., 12 uur.
BMHC 8=ZHC 4,14.30 uur.

BRIDGENIEUWS
Na de vijfde wedstrijd van de eerste
competitie van de Zandv. Bridgeclub
is de stand:
A*lijn: 1. Heren Agsteribbe*Schutte
292.82%; 2. fam. Vallo 259.72%; 3.
heren van Dartelen*Vader 257.63%.
Dames:
B*lijn: 1. Heren Fabel*Sjouwerman
ZHC 1=AMVJ, 11 uur.
294.25%; 2. fam. Berrier 280.96%; 3.
Ever Swift 2*ZHC 2, 12 uur.
heren Pachter/Versteege 274.43%.
Zaterdagmiddag:
C*lijn: 1. 'Heren Reijer*Penaat
Alliance*meisjes=ZHC=meisjes, 15 u. 280.42%; 2. dames Keur=Schutte
*
274.94%; 3. dames Notterman*Stor
Goede Bekerwedstrijd
266.97%.
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Zandvoortm. 1*O.S.O.
3*3 Amsterdam I*Z.H.C. I: 5*0.
FLINKE NEDERLAAG
V.V.S.V. IsZandvoortm. 2
4*1
Zandv.m. adsp. a=H.F.C. a
3*2 Deze -wedstrijd, welke j.l. Zondag in Oosthoek 3 nam Zondag revanche
Zandv.m. adsp. b*H.F.C. d
3=3 het Hockeystadion te Amstelveen voor de 4*0 nederlaag tegen Z.K.C. l,
werd gespeeld eindigde in een 5*0= want ditmaal werd het tweede twaalf*
overwinning voor de „hoofdstedelin* tal met 8*2 verslagen. Met rust had*
Uitslagen van j.l. Zondag:
Hillegom*Zandvoortm. l
3*2 gen". 'Deze uitslag "zou doen vcrmoe* den de Zandvoorters reeds een 3=0
iH.B.C. 2*Zandvoortm. 2
1=1 den dat het een eentonige wedstrijd achterstand.
Beverwijk 3=Zandvoortm. 3
3*3 is geweest, doch het tegendeel is
Kennemers 6=Zandvoortm. 4
2*3 waar. Spelende op het hoofdveld,
Zandvoortm. 5'Bl'daal 4
4=4 omringd door grote tribnues, deels
Haarlem 10*Zandvoortm. 6
7*1 bevolkt, en als tegenstanders op het
Zandvoortm. 7*Bl'daal 7
0*0 moment een van de sterkste Ie klas*
Haarlem dsZandv.m. jun. b
9=1 sers gaf Zandvoort vooral in de eer*
ste helft kranig partij. Amsterdam
had in haar ploeg de oud*Z.H.C.*er
Mart Vleeming opgesteld en tegen*
Zolang het weer gunstig blijft gaat over hem zijn broer E. Vleeming bij
de veldtraining gewoon door. Vanaf Z.'H.C. Menig vinnig duel werd
De Zandvoortse kunstschilder Ton
a.s. Vrijdagavond worden de twee door hen 'beiden op „broederlijke" de Boer hield gedurende drie dagen
groepen gecombineerd. De training wijze uitgevochten. De eerste 20 mi* in
Hotel Bodamer een expositie van
voor beide groepen begint dan om nuten van de eerste helft was het een kinderschilderijen, vervaardigd door
half acht. Daar de trainer, de heer vrijwel gelijk opgaande strijd, waarin de leerlingen van zijn school, die op
Plooijer a.s. Vrijdagavond met de de achterhoede met Balledux aan het
September van. dit jaar werd op*
spelers van de kerngroep een bespre* hoofd een werkzaam aandeel had. De 30
king wil houden, is het gewenst dat beide achterspelers, anders niet het gericht.
Deze tentoonstelling werd Zater*
iedereen dan aanwezig is.
sterkste deel'van de ploeg, speelde 'n dagmiddag, 12 Dec. geopend door de
zeer goede wedstrijd en wist de te* heer H. Hügenholtz, directeur van
genpartij menigmaal in de buitenspel* „Touryig Zandvoort".
val te lokken. De middenlinic met
Deze haalde in zijn openingswoord
W/li/ Nussink als beste speler speelde in o.a. een definitie aan, die hij zich
teruggetrokken fcositie en duidelijk nog uit zijn jeugd herinnerde:
De uitslag van de vorige opgave was merkbaar het klasseverschil in „Kunst is de allerindividueelste ex*
positiespel, wat bij Amsterdam beter pressie van de allerindividueelste
luidde:
verzorgd was. Vijf minuten voor het
En daar in deze tijd het in*
Horizontaal: l. lol, 4 ren, 7. Epe, einde van de eerste speelhelft werd emotie."
dividu teveel wordt weggecijferd, kon
8. ale, 9 kaf, 10. pil, 11. pen, 14. dra, een strafcorner Z.H.C, noodlottig.
de heer Hügenholtz slechts toejui*
17. groet, 18. iel, 19. fat, 20 kip.
Een hoog ingeslagen bal verdween,
wat Ton de Boer hier met de
Verticaal: 1. lek, 2. opa, 3. lef, 4. ondanks een heldhaftige poging van chen,
kinderen had gepres*
rap, 5. Eli, 6. Nel, 11. paf, 12. Eva, Balledux, in liet doel. Kort daarop Zandvoortse
teerd. De heer Hügenholtz verklaarde
13. net, 14. dik, 15. rei, 16. Alp.
brak de rust aan.
het zeer prettig te vinden, deze ten*
Na de rust kon men zien dat Zand* toonstelling te openen en wenste de
De prijs ging dit keer naar
voort op dit zware speelveld het heer de Boer op deze weg nog veel
hard te verduren zou krijgen. Zand* succes.
MEJ. VAN BIL'DERBEEK,
voort wist wel enkele malen goed ge*
Hierna dankte deze de heer Hu*
Grote Krocht 3.
steund door E. Vleeming voor het genholtz voor zijn bereidwilligheid
*
Amsterdam*doel te komen, maar de om bij aafwezigheid van de burge*
beide achterspelers wisten er wel meester deze taak op zich te willen
De nieuwe opgave luidt:
raad mee. Kort na elkaar maakte nemen. Hij was van mening, dat er
Amsterdam drie doelpunten van kor* in Zandvoort weinig wordt gedaan
te afstand waaraan de keeper weinig yoor het culturele lieven: „' Helm
kon doen. Vlak voor het einde wist noch noch ik hebben schuld aan het
de Amsterdam=midvoor welke de tekort op de Gemeentebegroting."
beste speler was, er 5*0 van te ma*
'De heer de Boer verklaarde voorts
ken, waarmede het einde kwam.
dat hij de methode om kinderen zich
Het was een goede oefenwedstrijd te laten uitleven in hun tekeningen
voor Zandvoort, dat nog vele zware van het grootste belang acht, vooral
competitiewedstrijden voor de boeg daar de tegenwoordige invloedssfeer
heeft!
sterk zijn stempel drukt op het kind..
(Het praat zich in de tekening de
mond voorbij en langs deze weg is
GYMNASTEEKVER. „O.S.S."
het de psycholoog mogelijk, een kin*
Afd. handbal.
Dames: Foresters*O.S.S. 1*8
Heren. Aalsmeer*O.S.S. l 2*8 (zaal).
Umond 2=O.S.S. 2 7*5.

Vredes", dat tegen een vrije gave huis
aan huis te koop wordt aangeboden.
HORLOGEMAKER
Op dit drukwerkje staat geen prijs
KI. Houtstr. 105, Haarlem. Tel. 14448 aangegeven. De opbrengst dezer
blaadjes zou ten goede komen aan
Waterdichte horloges .. vanaf ƒ 47,50 evangelisatie=arbeid en gratis ge=
Wekkers
vanaf ƒ 4,50 zinshulp.
Gebleken is, dat deze arbeid niet
Pendules — Friesche klokken
als serieus kan worden aanvaard en
Engelse tafelklokkcn
dat onder het mom van weldadig*
Grote sortering — voordelige prijzen heidsarbeid in hoofdzaak eigen per*
soonlijkc belangen worden nage=
streefd, waarbij het sociale doel als
bijomstig wordt beschouwd.
In verband hiermede wordt het pu*
bliek ontraden deze beweging op
enigerlei wijze te steunen.
*
500 gr. Haché=vlees
Ten aanzien van de stichting Blin*
250 gr. Gesmolten Vet
denhulp waarvan het secretariaat is
tezamen ƒ 1,65
gevestigd Schimmelweg 52 en de Pro*
pagandaleiding Bragastraat 137 te
BIJ VLEES ONS
VGravenhage wordt het volgende
LUNCHPAKKET:
medegedeeld:
100 gr. gelard. Lever
Genoemde stichting is op 16 No=
100 gr. Geld. gek. Worst
vember 1953 opgericht. Sedert 21 No*
tezamen ƒ 0,79
vem'ber 1953 wordt door colporteurs
en colportrices van deze stichting in
diverse plaatsen in Nederland, o.a.
te 's*Gravenhage, Delft, Arnhem, Nij*
Kerkstraat 14, Tel. 2102
megen en Tilburg, huis aan huis fol*
ders te koop aangeboden met het
opschrift „Het Lichtpunt" — Helpt
de Nederlandse blinden. De prijs be*
MELKERIJ
draagt volgens het opschrift 25 cent.
Voorts -worden gedurende de laatste
week door colporteurs en colportri*
ces van deze stichting blaadjes met
gelijkluidend opschrift aan het pu*
bliek te koop aangeboden. De prijs
(ook Bulgaarse)
hiervan is 50 cent. Op de folder en
het blaadje zijn twee opgeheven han*
Heerlijk, verfrissend en last not least den afgebeeld welke afbeelding ge*
gezond
lijkenis vertoont met het embleem,
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464 dat door de stichting Het Nederland*
se Blindenwezen is vastgesteld en dat
binnenkort op alle door bonafide Ne*
derlandse
blindenwerkinrichtingen
K.J.C. „NOORD"
vervaardigde producten zal worden
Donderdag 10 Dec. 1.1. werd de 2e aangebracht. De opbrengst van deze
folders en blaadjes zou worden aan*
ronde van deze maand gespeeld. Dit gewend voor het verschaffen van ma*
was de voorlaatste wedstrijd van on= teriële hulp aan blinden. Gebleken is,
ze jaarcompetitie. Donderdag 17 Dec. dat de arbeid van de stichting Blin*
a.s. wordt de laatste wedstrijd ge» denhulp niet als serieus aanvaard kan
worden en dat onder het mom van
speeld.
de weldadigheid in hoofdzaak per*
De volgende stand is na de 8e ron* soonlijke belangen van de bestuurs*
leden worden nagestreefd, terwijl van
de uit de bus gekomen.
het verrichten van enige sociale ar*
L C. Koper; 2. Laurier; 3. G. van beid tot op heden niets is gebleken.
Veen; 4. Jb. Keesman.
In verband hiermede dient het pu*
Vol spanning wordt de einduit* bliek te worden ontraden deze stich*
slag, -welke a.s. Zaterdag op de wild* ting op enigerlei wijze te steunen.
avond bekend wordt gemaakt., afge*
wacht.
,

Onze
Woensdag-reclame

Slagerij GAUS

MARIËNBOSCH

YOGHURT

Gevonden voorwerpen

Aanwezig ten burele:
Boek Vaderlandse Geschiedenis; por*
tefeuille met inhoud; portemonnaie,
bruin, met inh.; portemonnaie, bruin,
met inh.; want, rood; kinderwantje,
'bruin*rood*iwït; rechter handschoen, '
leder, 'gevoerd; -rechter dameshand*
schoen, blauw, Nappa, met nopjes;
blauw kinderwantje; dameshandsch.,
derziel te benaderen, aldus de heer bruin*wit; linker handschoen, zwart;
de Boer.
licht blauw kinderwantje.
Aan deze expositie deden kinderen
meer van 4=12 jaar met in totaal 26
tekeningen, waaronder tevens enige
kleifiguren.
Men zag verschillende tekeningen
geïnspireerd door het bezoek van St.
Nicolaas, maar ook vele andere pro*
ducten van hun kinderfantasie, zoals
de raket naar de maan, een regen*
boog, enz.
Alle maakten met hun frisse kleu*
ren een vrolijke indruk.
G.H.
Viert Uw

Expositie
van kinderschilderijen

l

Vul in

l

HORIZONTAAL:

l

1. getal; 7. nevel; 9. reeds; 11, Gods*
dienstrichting; 12. uitroep van af*
keer; 13. steensoort; 15. boom; 16.
slaapplaats; 17. rivier in Ned.; 18.
bijwoord; 19. gulden; 21. voorzetsel;
22. automerk; 24.- iemand die zijn bc*
roep goed kent.
VERTICAAL:
2. wegenwacht; 3. deel van koren; 4.
schip; 5. groet aan de lezer; 6. vrucht;
8. uitgeslapen; 10. huid;
12. knol*
soort; 14. idem; 15. lengte; 19. 'brand*
je; 20. jong dier; 22. noot; 23. kinder»
groet.
Wij hopen weer op een even grote
belangstelling als deze keer. De prijs
is wederom een rijksdaalder.
Oplossingen tot Maandag a.s. 12
uur bij de
ZANDVOORTSE COURANT,
Achterweg 1.

Dames O.S.S. kampioen!
De O.S.S.=dames hebben in hun kam*
pioenswedstrijd nog eens overduide*
lijk laten zien. dat zij het kampioen*
schap werkelijk waard zijn. Van har*
te gelukgewenst! Zij hebben door dit
kampioenschap een prachtige presta*
tie geleverd, vooral doordat zij dit
ongeslagen heb'ben behaald.
O.S.S. l heeft ook zijn ongeslagen
record behouden. Wanneer het nog
twee wedstrijden wint heeft ook dit
elftal het kampioe'nschap behaald.
O.S.S. 2 heeft geen overwinning
kunnen boeken doch heeft tegen
Umond goed partij gegeven.

Belangrijke

telefoonnummers
en adressen
2000
2403
3043,
2100
2345
2499
2262
2887

2135
VIERTALLENWEDSTRIJDEN
De uitslagen van de drie viertallen* 2424
wedstrijden van de Zandv. Bridge*
club luiden:
2975
Kennemers 3=Zandvoort 2
37*70
Santpoort 3*Zandvoort 5
50*18 2465
Sp. en Vriendsch. 5*Z'voort 5 35=20

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gem. Secretarie
Gem. Geneesheer, Jullanaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenverkeer. Kiosk Raadhuisplein
Stoomwasserjj „Hollandia",
fünstrükerjj, J. H. G. Weenink,
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l
Autobedrijven „Rink'o"
Oranjestraat en Stationsplein
Joh. Sytsma's Leesbibliotheek
„De Opbouw", Tollensstraat 47.
en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Frits Paap, Prins Maurltsstr. 3.

2 Jeugd-filmvoorstellingen
in Zomerlust
Zondagmiddag, 13 December hadden
in Zomerlust twee filmvoorstellingen
plaats van „Dik Trom en zijn dorps*
goenten", naar het bekende boek van
C. Joh. Kievit.
Deze smalfilm, die werd aanbevo*
len door de Stichting ,Film en Jeugd'
is vervaardigd in de filmstudio „De
Hoge Vuurse".
De eerste voorstelling was nage*
noeg geheel uitverkocht, de tweede
slechts matig bezet.
(Het is opmerkelijk, hoe de figuur
van Dik Trom nu al vele jaren popu*
lair is bij de verschillende Nederland*
se generaties.
Genoten wij indertijd van zijn
avonturen, de jeugd van nu is even
goed op de hoogte met het 'bestaan
van OFlipse, de veldwachter, Mulder,
de vrek e.a.
Dat was duidelijk merkbaar als een
der figuren op het wittte doek ver=
scheen, want dat leverde van alle
kanten uit de donkere zaal het nodige
commentaar op.
De jeugd en ook de oudere be*
zoekers, hebben Zondagmiddag dan
ook volop genoten van deze leuke
film, die doorspekt is met kleine paes
dagogische kneepjes en echte gezon*
de kwajongens*humor.
„'t Is een bijzonder kind en dat
is*t*ie!"
i

Persoonlijk belang
i.p.v. weldadigheid

Kerstfeest 1953
met een

m

Restaurant La Mer
De Menu's worden in, overleg
met onze gasten samengesteld
uit ruime keuze van: Wild,
Gevogelte en Vleesschotels.
Gezellige sfeer wordt verhoogd
door goede muziek.
Redelijke prijzen.
In verband met grote belang*
stelling verzoeken wij beleefd
tijdig doch uiterlijk vóór 24
Dec. uw tafel te reserveren.

WEEK-AGENDA
Monopolg
Dinsdag 15 Dec. 8 uur: film „The
Drum".
Woensdag 16 Dec. 8 uur: idem.
Donderdag 17 Dec. 8 uur: Het Ne*
derlands Kamerkoor o.l.v. Felix de
Nobel.
Maandag.21 Dec. 8 uur: Toneelstuk
„Spel met het noodlot" door 10=
neelver. „Wim Hildering" t.b.v. de
stille armen.
Andere attracties en
nuttigheden
Dinsdag 15 Dec. 8 uur: Kookdemon»
stratie door mej. Fréni in gebouw
Gasbedrijf, Tolweg 10, onder aus=
piciën Comm. Huish. en Gez.voorl.
Donderdag 17 Dec. 2.30 uur: Kerst*
bijeenkomst voor de vrouwen in
Gebouw Brugstraat 15, onder a.usf
piciën Ned. Prot. Bond. en Ver. v.
Vrijz. Herv.
Zaterdag 26 Dec. 8 uur: Amateur*
artisten*concours in „Zomerlust".

Ten aanzien van het 'blad „De Bazuin
des Vredes", orgaan van de vrije
evangelisatie*arbeid, waarvan de ex*
ploitant woonachtig is te 's=Graven*
hage, wordt het volgende medcge*
deeld:
Gedurende de laatste maanden
-wordt te 's»Gravenhage, Delft, Schie*
dam, in het Westland en elders, door
Stadsschouwburg
enkele vrouwen, gekleed in een cos*
Haarlem
tuum, dat enige .overeenkomst ver*
toont met dat van een diacones, en Zaterdag 19 Dec. 8 uur: De Haagse
door enkele mannen, die bij hun
Comedie met „Colombe".
werkzaamheden een uniformpet dra* Zondag 20 Dec. 8 uur: De Haagse
gen met het opschrift in gouden iet*
Comedie met „M'n kleine Shèba
ters „Vrije Evangelisatie*arbeid: God
kom terug".
is liefde", gecolporteerd met een Vrijdag 25 Dec. 7.30 uur: Nederl. Co*
blaadje, genaamd: De Bazuin des
medie met „De vuurproef".

i
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Opgericht 1900
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VOORTSE
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Administe
advertenttes:
IJsjXK Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giroj523344
yf^Advertentieprijs :&'
/'
10 cent per mm*hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

TWEE-DjAGS BEGROTINGS-STEEKSPET,

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 523344
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

W.at

„klok mldei üerugzetten". Spav kon)
hen, die deze zienswijze huldigen, volledig gerust stellen. De klok temg behoeft niet, doch hij zou de klok wel
gelijk willen zetten en de werktijd, >e wijze waarop verschillende raadsdoor deze met een half uur per dag te edeii de Zandvoortse toneelvereniginverhogen, geluk willen brengen met jen in tle eerste plaats — deels tede minimum werktyd in andere ge- recht — als amusements- en genoegien-verenigingen zien. Dit maakte een
meenten.
Spr. achtte het noodzakelijk dat op
Sprekend over de na de wethouders- pontane subsidieverlening onmogelijk.
corte termijn wordt overgegaan tot de verkiezing en de portefeuilleverdeling Vij vragen ons af of dit gebeurd was
oprichting van een „Gemeenschaps- ontstane moeilijkheden in de Raad, wanneer verschillende toneelverenihuis", een verenigingsgebouw, waar zeide de heer Tates dat de V.V.D. zich jingen in het recente verleden niet
velen een onderdak zullen vinden. Ds in de oppositie gedrongen zag. Een iet amusement maar de goede inhoud
kosten van zaalhuur e.d. zijn voor de partij, welke m de raadsverkiezingen van hun stukken, primair hadden gemeeste verenigingen een te hoge post 900 stemmen op aich verenigde, be- steld. De geneigdheid tot subsidie aan
op 'de uitgaven. Spr. gaf de suggestie, hoort voldoende medezeggenschap te iet toneel — voor culturele doeleinof wellicht de oude Ü.L.O.-school (Wim hebben. Het machtsvertoon van de den dus — was dan zeker groter geGertenbachschool) "voor dit doel zou P.v.d.A., die thans „regeert" met twee weesti
L.
kunnen dienen. Een nieuw gebouw
partijtjes, achtte spr. ondemo*
stichten zal niet meevallen en dit zou kleine
cratisch. De P.v.d.A. ziet haar doorer toe kunnen leiden dat de vereni- braak-gedachte wel gehonoreerd u ....Was de rustige start van de algegingisn nóg langer moeten wachten. onze gemeente, aldus spr. Zij kan te- mene beschouwingen, die helaas in een
Tenslotte releveerde spr. art. 109 van
zijn over de medewerking van minder prettige sfeer zijn geëindigd.
het Alg. Ambtenarenreglement, welk vreden
De polemiek o.a. tussen de VoorzitProtestants-christelijke groepeartikel de mogelü'kheid opent tot de twee
ter en Wetli. Kerkman was een uitringen.
die
voorlopig
nog
wei
niet
instelling van een „medezeggenschaps- rechtstreeks op de P.v.d.A. zullen vloeïsel van een op j.l. Vrijdag — op
commissie" bij bepaalde diensten. De stemmen
initiatief van de burgemeester gehoudienst van Publieke Werken, waar
Spr. zou de kleinst mogelijke meer- den bespreking met enkele raadsleden,
circa 80 man werken, vond spr. bij uit- deMieid
willen geven teneinde de tegenstellingen in de Raad
stek geschikt voor een dergelijke oom- toch nog ineensoverweging
te staan bij de ge- :e verkleinen.
missie. Het zou een doeltreffend cqn- dachte aan eenstil
In' deze bijeenkomst zijn een aantal
wethouder. Het
tact tussan directeur en ondergeschik- zou de bestaandederde
controverse kunnen jezwaren tegen bovengenoemde Wetten ten zeerste bevorderen. Spr, beval overbruggen. De nieuwe
liouder
te berde gebracht. De Wetwethouder is
het onderzoek naar de mogelijkheid thans overladen met werk,
lioudcr was hierbij niet aanwezig en
waardoor
in de aandacht van het College aan.
het voor deze functionnaris dubbel kon zich dus niet verweren tegen de
rrweilijk zal zijn te bewijzen dat hij de critiek, die op zijn beleid en houding
Annexafiespook . . .
juiste man op de juiste plaats is. Spr. als College-lid werd uitgeoefend.
Wij achten een initiatief, dat tot
De heer TATES vroeg zich af of het zou ook gaarne zien dat werd terug- dergeiyke
„informele openhartigheden"
gewraakte begrotingstekort wel 20 gekomen op de ongelukkige porte- leidf, zonder
het opstellen van de
ernstig is als het lijkt. Wij weten niet. feuilleverdeling. Men verlieze het ge- mogelijkheid van
en wederhoor",
waar wij aan boe zijn — aldus spr. — meentebelang niet uit het oog, zo be- zeer bedenkelijk, „hoor
temeer daar blijkmede in verband met de trage tot- sloot spr.
t>aar
geen
van
de
aanwezige
raadslestandkoming van de Rijksuitkeringen.
De heer SLAGVELD deed bescheiDe gemeentelijke autonomie is de hoek- den afstand van het recht op het nou- den hiertegen heeft geprotesteerd.
Wat Dinsdagavond in de Raad werd
steen van het gehele beleid en daar den van algemene beschouwingen, omwas een averechts gevolg
zullen wij naar hebben te streven, wil dat hu slechts een eenling is! Tijdens onthuld,
van
de opzet, die een poging tot toede gemeente haar financiële zelfstan- de behandeling van de begroting zou nadering
beoogde.
digheid terugwinnen, zo zeide spr. Ds hij nog wel gelegenheid hebben op diDe wijze waarop en de omstandighegemeente is thans niets meer dan een verse dingen nader terug te komen.
waaronder deze bijeenkomst tot
administratief onderdeel van de staat. De heer SLEGERS begon met te zeg- den
stand
is gebracht, doet echter de
Spr. had lof voor de verrichtingen op
gen
dat
hij
zich
gaarne
verenigde
met
vraag
rijzen of dit inderdaad de ophet gebied van de opbouw van de geT.
meente en door hem werd met name de lof, die aan de gemeente-ambtena- zet is geweest.
genoemd de Woningbouwvereniging ren was toegezwaaid./ Spr. wilde in„Eendracht maakt Macht", die uitste- •derdaad niet het goede, dat verricht
burgemeester van Fenema antkend werk doet, ook al gebeurt dit we' wordt, ontkennen. Er is gezegd, zo Toen
woordde op de scherpe uitval van wéteens op een terrein, waar spr. het niet merkte spr. op dat de laatste vergade- houder
Kerfcman, die o.i. terecht proeens mee is! Het gebrek aan bouwrijpe ring in een veel kameraadschappehjtegen het feit dat hij in een
grond had spr.'s speciale aandacht ker sfeer plaats vond. Dit komt — al- testeerde
vertrouwelijke
bijeenkomst — waarbij
dus
spr.
—
doordat
wij,
die
in
de
open hij vreesde dat hierdoor vele parhij
niet
tegenwoordig
was — werd bepositie
zijn,
het
gemeentebelang
met
ticuliere bouwers naar eldsrs zullen
critiseerd, richtte hij zich over liet
gaan. Regeren is vooruitzien, zei spr. uit het oog verliezen.
Hierna ging spr. nog uitvoerig in op hoofd van de Raad tot de pers in een
en het is geboden dat aan de kwestie
bepaald vleiende uitdrukking:
van de grondtoewijzingen aandacht de bestaande moeilijkheden in ver- niet
band
met de wethoudersverkiezing en . . . . „de pers zaï hier weer van smuïwordt besteed.
Het bouwverbod- aferr-de Zandr/oort- de portefeuillev-eaideling—Had^men te- ien!" JCn.zUn algemeenheid bevatte de- „
selaan vond spr. nog steeds een on- gen mij ernstige bezwaren, aldus spr., ze uitlating een grove onrechtvaardigjuistheid. Bebouwing ter plaatse zou maar dan bleef de mogehjkheid toch heid, want in 't algemeen legt de pers
de eenheid van Bentveld met Zand- open om evt. een fractiegenoot van een grote mate van beheerstheid aan
voort kunnen demonstreren. Nu dreigt mij aan te zoeken./Er wordt vaak veel dedag in het weergeven van de Zander altijd gevaar, wanneer de beruchte van iemand gezegd, zei spr. en hij voortse raadspolemieken, die heus niet
annexatie-kwestie weer eens aan de haalde een geval aan uit het verleden, altijd „licht verteerbaar" zijn.
Smullen betekent naar gangbare Neorde zou komen. Bovendien vond tspr. waarin hij op ergerlijke wijze belasterd
dat het advies van de Planologische was/Het is inderdaad geen genoegen derlandse begrippen: „lekker eten,".
En
dat was Dinsdag j.l. heus niet het
om'
als
oppositie
te
moeten
fungeren,
Dienst geeru wet van Meden en PerW.
maar spr. was het de heer Tates eens; geval!
zen is.
In zake het subsidie-beleid zou spr. dat de oppositie niet mag verslappen!
zolang
de
*bestaande
onbevredigende
de 'grootst mogelijke zuinigheid willen
verzoeken. De gemeente moet er in toestand blijft. Wat de wethouders- De tegenstand om nieuwe subsidies te
principe van uitgaan dat de door de verkiezing betreft, zeide de heer Sle- geven aan de vijf amateurtoneelverburgerij opgebrachte gelden zo doel- gers nog. dat door een der wethouders enigingen en de ene opcrettevereniging
matig mogelijk beheerd dienen te wor- een keuze was gemaakt en niet door was enigszins opmerkelijk, temeer daar
den. Natuurlijk staat de V.V.D. sym- de fractie. Er moest een nieuwe wét- aan de andere kant vele subsidies
pathiek tegenover de- diverse vereni- houder komen, die gemakkelijk han- (óók aan amusementsverenigingen)
gingen. doch iedere subsidie-aanvraag teerbaar was.../ Spr. bleef bezwaren sterk verhoogd werden. Tussen haakmoet zorgvuldig overwogen worden. hebben tegen de heer Van der Werff jes: deze z e s amusementsvereniginHet waa-e wenselijk dat de verenigin- De hels geschiedenis wordt door de gen zorgen eveneens dat er b e l a s gen hierbij uitvoerige gegevens, zoals oppositie gezien als te zijn van scha- t i n g g e l d e n in de gemeentekas
vloeiem! Naar mijn persoonlijke schatdslijke invloed op de gemeente.
begroting, ledental e.d. verstrekken.
ting per jaar zeker zestienhonderd
""*"ite heer BRETIRB die van zichzelf gulden,
geen rekening is g-ezeide een juniorenconvtenber in het se- houden waarbij
De werktijden van de
met de opvoeringen van de
nioren-convent
te
zijn.
deed
een
begeen vermagemeente-ambtenaren
roep op het College om het dorp wat politietoiieelgroep, welke
behoeft te betaSpr. releveerde dat zijn indertijd ge- meer te „versieren" door een betere kelijkheidsbeïastinglen in verband met het spelen voor
dane verzoek om de werktijd te ver- verlichting en tevens door sehijnwer- liefdadige
doeleinden. En ƒ 1600 : 5 is
hogen, werd afgewezen met 8-7. Een perslicht op schone plekjes en oude toch nog altijd
ruim ƒ 300,— per verwerktijd van 38 uur per week werd huisjes.
"
B.
(Zie voor antwoord College en enigïng;
voldoende geacht. Een verslaggever
duplieken bijblad).
had toen de vraag geopperd of spr. de

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Oppositie zal nietJjivij ken
Verhouding Pufol. Werken-Tcuring Zandvoort aanleiding
tot geprikkelde woorden van de heer Weber
Nog een andere verhouding:
Rijk-Gemeente . . . onbevredigend
En een derde:
College (onderling) en Raad t.o.v. Wethouders . . .
Subsidies op cultureel terrein krijgen speciale aandacht
Mevr. MOL-v. BELLEN begon haar
betoog met dank te brengen aan alle
werkers in de gemeente, speciaal de
samenstellers van de begroting. Spr.
bracht met nadruk de instelling van
een school-tandartsendienst onder de
aandacht van. hst College. Mogelijk
kunnen stappen gedaan worden, om
op dit gebied samenwerking te zoeken
met Heemstede en Bloemend-aal. Gaat
dit niet. dan ware te oveiwegen of ds
gemeente zelf een dergelijke dienst in
't leven zou 'kunnen roepen. Voorts
verzocht zij een fonds te stichten, ten
einde de studie te 'bekostigen van begaafde kinderen, welke mmvermogen'de ouders hebben. De nazorg voor het
moeilijk-lerends kind had ook spr.'s
belangstelling en zij betreurde het dat
hier nog zo weinig door de overheid
wordt gedaan. Tenslotte releveerde zij
de bouw van het Tehuis voor bejaarden aan de Zandvoortaelaan, die ds
gemeente geen cent kost. (Zij behosft
slechts garant voor de geldlening te
zijn). Er komen, straks aanvrage» van
diverse mensen om hun intrek in het
te stichten, tehuis te mogen nemen
Spr. vroeg 'de aandacht voor de onvermogende ouaijiss, die misschien niet
direct geholpen zullen worden. Zij zeide dit, omdat men daar in het dorp
over spreekt en er hier en daar nie(
gerust op is.
De heer WEBER had zoveel waardering voor de samen stellers van de
. .begroting, dat 'hij op -zekere avond,
toen deze mensen er laat aan werkten, een* foto van- het-naarstige- clubi&
'nam! De inkopen van" de gemeente,
van artikelen, die nodig waren, was
altijd nog „het zere been" van spr.
Ieder jaar krijgt spr. de toezegging
dat er op gelst zal -worden Zandvoortse winkeliers in te schakelen, maar de
toestand blijft onbevredigend. Indien
hij ean lijst zou moeten samenstellen,
zo zeide spr., van artikelen, die het afgelopen jaar zijn ingekocht en waar
Zandvqorters bij betrokken waren, dan
zou hij ontstellend gauw klaar zijn!
Het motief: goedkoper elders, gaat
zeker niet -pp voor de talloze merkartikelen. die hier precies hetzelfde
kosten als buiten Zandvoort. In dezs
gevallen zoudien Zandvoorters toch
voorrang moeten hebben. Spr. zeide
al zij'n hoop te vestigen op de Weth
van Publieke Werken, die zelf vicevoorzitter van de 'Zandv. Handelsver eniging is.

Onderhoud kerktoren
Ook een teer
punt. aldus spr. Op de begroting komt
een post voor van zegge en schrijven
ƒ 500,— voor dit doel. Spr. meende dat
van hogerhand reeds de toezegging is
gedaan dat tot restauratie zal worden
overgegaan. Hij vertrouwde dat dit
dan ook in 1954 zal gebeuren. Nadat
spr. nog om meer toiletten in 'het centrum van het dorp had gevraagd,
kwam hij op het hoofdpunt van zijn
betoog: de verhouding tussen Publieke
Werken en de Stichting Touring Z and voort. De tariefberekening door Publ.
Werken vond spr. onjuist en getuigen
van willekeur. Voor uit te voeren werken, zoals grasmaaien en helmbeplanting op het terrein van het circuit,
kan men dikwijls heel wat goedkoper
terecht bij - particuliere uitvoerders
Spr. gaf de suggestie de tarieven door
een deskundige te laten vaststellen.
Bovendien vond spr. dat Publieke
Werken zich te veel aanmatigt op het
circuit. Art. 2 van de overeenkomst
zegt uitdrukkelijk dat het beheer en
de exploitatie van het circuit in 'handen van Touring Zandvoort is. Maar
het lijkt er op dat Publieke Werken
er meer te zeggen heeft. Te pas en te
onpas staan er wagens van P.W. op
de terreinen binnen het circuit, waardoor de paden beschadigd worden
men haalt er zand weg, waardoor het
noodzakelijk is om weer helm te planten om het stuiven te bestrtiden. Zand
heeft trouwens commerciële waarde
aldus spr. Touring Zandvoort zou dit
dus hebben te berekenen! Publieke
Werken brengt ook alles in. rekening.

Ontslagdreiging . . .
Ik ben via het Algemeen Bestuur in
het Dagel. bestuur van Touring Zandvoort ikomen. De Raad heeft mii
aanges .d en ik acht het mijn plicht
de Raad rapport van mijn bevindingen
uit te brengen, wanneer ik onjuiste
verhoudingen ontdek, aldus spr. Veel
is er nog te zeggen over de vacantietijd en,de buitenlandse reizen van de
directeur, b.y. zeide spr.
(VOORZITTER interrumpeert: „Dit
zou TT dus toeter in het bestuur van
Tourhi'g Zandvoort naar voren kunnen brengen").
De heer WEBER zeide hierop dat

hij gelegenheid moest hebben om da
Raad rapport uit te brengen en zo
hem dit niet mogelijk wordt gemaakt,
dan zal hij niet aarzelen zijn ontslag
uit het bestuur van T.Z. aan te vragen.
De heer GOSEN had diepe bewondering voor de cijfer-groeperingen van
de begroting. Er is eens gezegd — aldus spr. — dat de gemeente-ambtenaren een te korte arbeidstijd hebben
Toch meent spr. dat hier zeer vee:
werk wordt verzet. Ook sprak hij met
grote waardering over het door de g:
meentesecretaris, d« heer Bosman, uitgebrachte rapport inzake de wederopbouw van de badplaats.
Vervolgens vrceg spr. t.z.t. in het
bezit te worden gesteld van een lijst,
bevattende inkomsten en uitgaven van
het trekkerskamp „De Branding". Een
gesplitste opgaaf van de vermakelijkheidsbelasbinfg in het gedeelte van
Touring Zandvoort enerzijds >en de opbrengst uit andere hoofde anderzijds,
achtte spr. doelmatig en nuttig. De
financiële verhouding van Rijk en Gemeeiite vond spr. nog verre van bevredigend. Sedert 1948 is nl gevraagd
om een extra uitkering uit het gemeentefonds i.z. de politiekosten-vergoeding. Spr. verzocht niets onbeproefd te laten om een gunstig resultaat te bereiken, desnoods met insehakeling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. De financiële afhankelijkheid van de Gemeente t.o.v.
het Rijk is een toestand, die niet moet
-voortduren, -aldus spr. - Het?;-straveii
naar de volledige gemeentelijke aütonomie moet onver zwakt gehandhaafd
blijven, evenals de medezeggenschap
in het beheer van het gemeentefonds.

Politiek betoog

De heer VAN KUTJK zeide zijn betoog
te richten op het politieke vlak. Het
gunstig verloop van de gemeenteraadsverklezingen voor de P.v.dA. leidde er
onmiddellijk toe — aldus spr. — dat
wij in de moeilijkheden rolden. De
wethoudersverkiezing en de samenstelling van de diverse raadscommissies hebben veel stof doen opwaaien,
maar.iiet was spr.'s mening dat dergelijke dingen geen bijzonderheid zijn
in een kleine gemeente. Naast de politieke moeilijkheden zijn er ook van
menselijke aard. De wethoudersverkiezing speciaal heeft geleid tot een
oppositie, die hier — naar spr. oordeelde — geen reden toe had. Wanneer er sommige figuren een bepaalde
wethouder niet willen en deze ongeschikt achten, dan is het niet vreemd
dat er anderen zijn, die deze functionnaris wél acceptabel achten. Dit is
geen reden tot het nalaten van samenwerken. De landsregering is een
voorbeeld dat verschillende richtingen
kunnen samenwerken! De P.v.dA. is
tot deze samenwerking Bereid.
Tenslotte bracht spr. dank aan allen, die er aan' hebben medegewerkt de
gemeente naar buiten te representeren
en hij noemde o.a. het uitstekende Klein van opzet, groots van stijl
rapport van de heer Bosman en de
omvangrijke arbeid op het gebied van
de wederopbouw. Alles, van hoog tot
laag, heeft er aan gewerkt om de
naam van Zandvoort te vestigen buiten de „grenzen"! Moge Zandvoort
in Esplanade
nog lang op deze wijze „over de tong
gaan"!
De heer DIEMER had waardering De Kerstshow „Kerstmis Thuis", opvoor de voortvarendheid, waarmede de gezet door de Hanze tezamen met de
bouw van scholen in de gemeente wab Zandvoortse Handelsvereniging, is een
aangepakt. Hij moest thans tot zijn groot succes geworden. Eigenlijk
„__„,,_ was
...
vreugde een geheel ander geluid laten deze show bedoeld als een proef; vele
horen als verleden jaar! Spr. hoopte winkeliers stonden er wat onwennig
op een verbetering van de financiële j tegenover en hadden in het welslagen
verhouding Rijk-Gemeente. Ook zag hiervan niet veel fiducie.
hij in de toekomst een verbetering van
Maar het staat reeds nu wel vast,
de verhoudingen in de Raad. De laat- dat deze show een dermate succes is
ste zitting (van l December j.l.) was geworden en ook zoveel weerklank
hier een hoopgevend-teken van.
heeft gevonden bü de Zandvoortse ingezetenen, dat er zeker binnenkort een
herhaling van zal volgen.
Cultuurspecialist
De grote zaal van Esplanade leent
aan het woord
zich bij uitstek voor het houden van
een dergelijk intieme eshow. Het aanDe heer PORRENGA nam de sub- tal deelnemers was uiteraard niet
sidie-verlening onder de loupe. Hat groot, slechts 18 winkeliers waren versubsidie-beleid. heeft een min of meer tegenwoordigd.
chaotisch karakter, aldus epr. De verMaar alle stands waren even smaakenigingen, welke werken op het ge- vol opgebouwd, alle details tot in de
bied van de Sociale Gezondheidszorg puntjes verzorgd en zo ontstond de
en de Culturele voorziening, zün veel ftine sfeer die voor een Kerstshow
te laag gesubsidieerd en bovendien te noodzakelijk is.
weinig verspreid. De maatstaven tot
Dinsdagavond 15 December om ruim
het verlenen van subsidies ontbreken 7 uur sprak de heer Corn. Slegers als
nagenoeg geheel.
voorzitter van de Hanze namens beide
Het is onbevredigend dat vrijwel on- verenigingen een kort woord van weibekende en kleine instellingen dikwijls kom, speciaal aan' burgemeester en
zonder enige moeite een subsidie kry- mevrouw van Fenema.
gen toegewezen, terwijl andere vereniHierna sprak de burgemeester het
gingen. met name de amateur-toneel- eigenlijke openingswoord, met, naar hy
verenigingen, geen subsidie krrjgen. zeide, bijzonder veel genoegen, omdat
Deze verenigingen doen vaak zeer lof- deze tentoonstelling eigenlijk veel
waardig werk. In hun ernstig streven meer wil zijn dan een gewone expotrachten zij het spelpeil op te voeren sitie. Deze tentoonstelling is een appèl,
en zü confronteren het publiek met om de mensen eraan te herinneren,
culturele waarden.
dat Kerstmis een feest is dat in. de

Voor de ,,stille armen"

Kerstshow „Kerstmis thuis"
huiselijke kring gevierd behoort te
worden en niet zoals de tendens van
de laatste jaren is, buiten de deur.
Kerstmis is geen pretfeest maar een
feest van huiselijke inkeer.
Voorts verklaart de burgemeestei
dat hetgeen hier is gepresteerd zijn
grootste bewondering opwekt. „Dit is
groot-stadswerk".
Mr van Fenema zegt er trots op ti
zijn, burgemeester te zijn van een gemeente waar men kans ziet ao maai
een dergelijke tentoonstelling uit de
grond te stampen en wenst alle deel
nemers van harte geluk met dit initiatief.
Onder de belangstellenden zagen w
o.a. de gemeentesecretaris de heer W
M. B. Bosman, vergezeld van zijl
echtgenote.
G.H.

Derde verantwoording:
NJST. ƒ 10,-; J.E. ƒ 5.-; Collecte Z.H.V.
ƒ 50,-; L.S. ƒ 10,-; N.N. ƒ l,-; H.H.
ƒ 10,-; A.H. ƒ 5,-; E.S. ƒ 2,50; H.P.H.
ƒ 5,-; J.v.d.B. ƒ 2,50; Fam. P. l,-;
Totaal ƒ 102,-.
Vorig totaal ƒ 306',-. In het geheel ontvangen ƒ 408,-.
ATTENTIE!

Wüj velstigen nog eens Uw speciale
aandacht op de bijzondere toneelvoorstelling op Maandag 21 Dec. a.s. des
avonds 8 uur precies in Theater Monopole.
Doop de Zandvoortse Toneelvereniging „Wim Hildering" wordt opgevoerd
,Spel met het noodlot'.
Programma's, tevens bewijs van toegang, verkrijgbaar a l,- bij de heer
C. J. Bruijnaeel. Haltestraat 6. De opibrengst iis geheel ten bate van de
„Stille Armen". Wij doen een dringend
beroep op U deze avond bij te wonen.
Giften worden gaarne in ontvangst
genomen door de heren S. Slagveld,
Koninginneweg 26 en J. A. B. van Pagée, Brederodestraat 35.
Ook kunnen Uw torj dragen worden
gestort op postrekening 499496 t.n.v.
de
heer S. Slagveld.
BURGERLIJKE STAND
11-17 December 1953
Geboren: DirkAnton, zoon van J. Paap
In de a.s. Kerstweek
en J. Paap; Nico Hans, zoon van K.
Zwemmer en E. van Keulen; Eric
verschijnt de
Paul, zoon van C. R. G. Swildens en
A. Kruijer.
Zandvoortse
Courant
Ondertrouwd: J. J. Holzmann' en A.
in 't Hout; C. P. van Dam en M. P.
i.p.v. Dinsdag 22 en
Vossen.
Vrijdag 25 December
Getrouwd: F. E. Fiedeldij en J. M. C.
T. Brugman.
Woensdag 23 December
Overleden: Arie Gerritse, oud 6 jaar,
(overleden te Bloemendaal); Allda
te Paske, oud 66 jaar.

B E G R O T I N G 1954
onderbroken door interessante discussies

GOEDGEKEURD

^

Politie en brandweer „op de korrel van de Baad"
Toneelprijs voor amateurtoiieelvercnigingen door Burgemeester

voorgesteld.

- Tram-Bus-perikelen. — Zandvoort toekomstig „Kur-Ort?

De behandeling van de Gemeenbebegroting in de Raadszitting van Woensdagmiddag j.l. verliep heel wat rustiger dan de discussies van de vooraf gegane Dinsdagavond.
Bij het hoofdstuk
OPENBARE VEILIGHEID

werden politie en brandweer danig
aan de tand gevoeld en er moest heel
wat „gemarchandeerd" worden eer dil
belangrijke onderdeel van de begroting
aanvaard werd. Zo wilde men maar
liefst ƒ 1000,- van de post aanschaffing en onderhoud materiaal schrappen, omdat men iets tegen het „weeginstrument" had, waarmede een der
motorrijtuigen wordt uitgerust.
VOORZITTER betoogde echter dat
dit — met het oog op het in 't komende seizoen zeer intensieve buitenlandse verkeer — noodzakelijk was.
Tenslotte sneuvelde een post van
ƒ 700,— voor een nieuwe schrijfmaehine. De politiehonden werden ook nog
even onder de loupe genomen. Enkele
raadsleden waren van mening dat deze honden (en hun bazen natuurlijk)
uitsluitend dienst behoorden te doen
voor de gemeente en niet voor „de
jachtheren" om de stroperij tegen te
gaan.
VOORZITTER was echter van memng dat de politie in dienst staat van
de algemene veiligheid en geen onderscheid maakt tussen gemeente- en
particulier terrein. Bovendien is stropen wettelijk strafbaar.
VOORZITTER stelde, staande de
vergadering, voor om een bedrag van
ƒ 350,- beschikbaar te stellen voor de
aankoop van 10 witte regenjassen ten
behoeve van 'de zo juist opgeleids
„klaar-oyers". 't Is voor de veiligheid
van de jeugdige brigade-leden, zei de
Voorzitter.
„Vooruit dan maar!" zei de Raad.
De slangen van de brandweer, flie
elk jaar ƒ 3000,- kosten, kwamen ook
weer eens in 't geding, omdat de heer
WEBER en de heer GOSEN dit wel
een iduur postje vonden. De heer WEBER vroeg of de „slangenpaal" bij de
brandweergarage nu onderhand nist
eens moest gebruikt worden. En de
heer GOSEN had 't over de oprichting
van oen „slangentoren".

ven. Het is spr. gebleken, tijdens een
bijeenkomst ben kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem, waar
de Dir. van de NZHVM, de heer Jurrissen en ook spr.' tegenwoordig waren, dat beroep bij de Minister van
Verkeer en Waterstaat tegen de voorgenomen opheffing van de concessie
mogelijk is. Haarlem heeft dit reeds
gedaan. Waar het van groot belang
voor Zandvoort is — aldus spr. — dat
de tram blijft bestaan, stelde hij voor:
a) De Gemeente richt een protest
tot de Min. van Verkeer tegen
de opheffing van de concessie.
b) Zanüvoortse verenigingen word'en. opgewekt hetzelfde te doen.
VOORZITTER bestreed de mogehjkheid van deze actie. De concessie,
die louter en alleen de gemeente Amsterdam aangaat, omdat deze gemeente het ..binnenrijden in de stad gedoogt", zal zeer zeker niet verlengd
worden en per l Maart 1956 aflopen.
Zandvoort dient zich — zo zeide de
VOORZITTER — wel te beraden,
maar op een ander punt: De speciale
technische moeilijkheden, welke ontstaan, wanneer de tram verdwienen is
en een e.v. busdienst ingesteld dient
te worden. Inhaerent aan een busdienst is een tuimel onder de spoorlijn bij het station Heemstede-Aerdenhout. Spr. zou het thans prematuur
vinden, indien Zandvoort een actie
ging ontketenen, die niet zal slagen,
indien zij de bedoeling heeft de tram
te doen voortbestaan. Spr. stelde zich
voor ot> korte termijn voor de Raadf
eens een causerie te houden over di
onderwerp, aan de hand van tekeningen, die nog niet gepubliceerd kunnen
worden. Op deze wijze zal de Raad beter ingelicht zijn.
De heer LINDEMAN vestigde de
aandacht op de mogelijkheid van een
actie, die Amsterdam een volledig inzicht zou geven in de grote nadelen
die Zandvoort, heeft bij de opheffing
van de tram.
De heer SLAGVELD zeide dat zelfs
tegen de opheffing van de concessie
kon geprotesteerd worden.
VOORZITTER trok .zowel het een
als het ander in twijfel en zeide mei
nadruk dat Amsterdam zeker niet bereid is de concessie na l Maart 1956
te continueren.
Totdat de Raad volledig is ingelicht
en de Voorzitter zijn beschouwing
heeft gehouden, zal het voorstel van
da heer Slagveld in de -ijskast blijven

ver los en velen gaven hun mening
.*n beste.
;.
De heer PORRENGA, had waardeing voor het voorstel, maar bepleitte
x>ch nog een subsidie voor de verenigingen, welke er om gevraagd hebben.
De heer TATES verzocht de nodige
zuinigheid in het subsidiebeleid. Spr.
was bovendien bevreesd.dat hier een
irecedent zou worden geschapen, omdat straks wellicht talrijke andere verenigingen, zoals b.v. de sportverenigingen ook zullen aankloppen. Deze
amateur-toneelverenigingen 'bewegen
zich niet zo zeer op cultureel als wel
op amusementsterrein, zeide spr. «n
hier is de nodige reserve geboden.
De heer SLEGERS kon zich verenijen met de voorgestelde toneelprrjs,
maar geen subsidie dan.
De heer GOSEN was radicaal tegen
jeide.
De heer PORRENGA zeide niet zo
bang voor precedenten te zijn. De toneelverenigingen werken met grote
moeite en opoffering van vrije tijd, zij
geven toneelvoorstellingen waar men
om vraagt. De instelling van een subsidie-commissie (om het subsidiebe.eid te regelen) achtte spr. ook doelmatig. Sur. zou gaarne zien dat het
College bereid was alle toneelverenigingen een subsidie van ƒ 200,— te
verstrekken.
Wefch. KERKMAN zou het voorstelPorrenga willen amenderen als volgt:
ƒ 500,— beschikbaar stellen voor subsidies. (Een bedrag dat de Voorzitter
dus had willen uittrekken voor een
toneelprijs plus jurykosten). Niet eerder tot uitgifte van een bepaald bedrag overgaan, voor de Commissie van
Culturele Zaken aan B. en W. advies
heeft uitgebracht.
Tenslotte ging de Raad accoordmet
het aanhouden van deze materie, zulks
op voorstel van de heer LINDEMAN,
die de kwestie eerst aanhangig zou
willen maken in de Commissies van
Culturele Zaken en Financiën.
De Openbare Leeszaal kreeg een
subsidieverhoging van ƒ 700.— en 6e
RJK. bibliotheek kreeg ƒ 10D,— meer
dan verleden jaar.
't Helm kreeg ƒ 275,— meer en ontvangt komend jaar ƒ 600,—.
't I.v.A.O. kreeg een verhoging van
f 60.— tot ƒ 140,-.

Het Nederlands Kamerkoor
o.l.v. Felix de Nobel zong te Zandvoort
De culturele kring „'t Helm" bood zijn-!
eden Donderdagavond een buitengewoon concert van hoge en merkwaardig gecultiveerde koorzang aan.
Het was een prachtig begin, om ons
onmiddellijk in-de sfeer der oude polyphonisten te brengen met „Sanctus"
van Jac. Clemens Non Papa, (15101555).
Eigenaardig was het, dat vele toehoorders dit werkje — zó uitgevoerd
— als de toeste prestatie van de avond
beschouwden. Dit zingen was geheel
af; vooral viel ons een toijna volmaakte samenzang op.
Het heeft geen. zin alle nummers,
die op het programma stonden te noemen.
Topprestaties waren voor de pauze:
„Hodie Christus natus est" van Jan
Pietersa Sweelinck (1562-1621) ,dat in
een vlot tempo met stevige rhythmiek
gezongen werd. „Ola! O ohebon ecco!"
van Orlando di Lasso (1562-1594)
waarin de componist van een aardig
echo-effect gebruik maakte, vond veel
bijval. Het overbekende „Matona mia
cora". meer bekend onder de naam,'
Landknischib-sitaridchen, goed gemarkeerd voorgedragen voldeed «veneens
Beer.
De Kerstliederen-serie, bewerkt door
Pelix de Nobel lieten een min of meer
gemengde indruk na. Bepaald niet
fraai was de bewerking te noemen van
een dezer liedenen waarin een zeker
effectbejag niet viel te ontkennen.
Na de pauze, drie werkjes van Prancis Poulenc (1899), een componist die
meer in het luchtige Franse genre
uitblinkt. Poulenc schreef twee motetten voor dit Kamerkoor: „Quem vidistis pastores dlcite" en „O magnum
mysterium", die echter maar matig
modern zijn. Deze stukken klonken
voortreffelijk en het „Samctus" was
een waar kunststukje van koorzangtechniek.
Met „My forother's died" (negro spintual) bewerkt door Pelix de Nobel,
oogstte men veel succes. Hiertoe droeg
de baritonsolist veel bij. De begeleidiende accoorden door het koor gezongen brachten de nodige devote
stemming. En dan het mooi gezongen
„I got a robe" door het heren-sextet
niet te vergeten! Alles gaaf en nobel!
Van de volksliederen, eveneens door
Felix de Nobel bewerkt, noem ik „Dur's
Oberland uf". Met.veel enthousiasme
gezongen.
Het laatste nummer „Skotse trije",
een Fries dansliedje, sloeg geweldig in.
De heer de Nobel gaf bij het programma-een korte mondelinge toelichting. Hij deed zulks op soms geestige
wijze. Jammer, dat de zaal maar matig bezet was. De wegblijvers hebban
veel gemist.

Koor en dirigent ontbrak ihet niet
aan welverdiende ovaties., De dirigent
kreeg fraaie bloemen van enkele leden, die vroeger hier ter plaatse in 't
koor „Credo Canto" onder zijn leiding
hebben gezongen. Bovendien, ontving
hij van de voorzitter der Culturele
Kring, Mr Merens, een mooie tekening
van de Zandvoortse kunstschilder
P Giltay.
'Als dank een toegiftje „Ik heb mrjn
wagien volgeladen", heel geestig gezongen!"
JAC. BONSET.

Stichting
Middenstandsbelang •
Zandvoort in oprichtiug
Met de organiserende commissie van
de geslaagde show „Kerstmis- Thuis"
die deze week is gehouden (en welke
commissie ook de Bnaderie in het Patronaatsgebouw xin het afgelopen seizoen tot een succes heeft gemaakt)
zijn thans besprekingen ^gaande tot
het houden van een origineel evenement in het voorjaar 1954 en een
groots opgezette „zomer-beurs" omstreeks l Aug. 1954, waarvoor reeds de
eerste contacten zijn gelegd.
Deze evenementen gaan echter een
dergelijke vorm aannemen dat een organisatie in ander verband noodzakelijk wordt. Daaitoe is door initiatiefnemers een stichting in oprichting, ge-,
naamd: „Stichting Middenstandsbelangr Zandvoort". Het zal voor alle
'Zanidv.oortse -winkeliers mogelijk zijn
zich hierbij aan te sluiten.

Ouderavond
Karel Doorxnanschool

Het rapport inzake de financiële asMaandag 21 Dec. a.s. wordt" in de
pecten van Zandvoort i.v.m. de wederGymnastiekzaal van de Karel Dooropbouw. van de hand van de heer
manschool een ouderavond gehouden.
Bosman, gaf de heer LINDEMAN geIn bespreking komt dan het vraaglegenheid een gedegen financiële bestuk van overplaatsing van leerlingen
schouwing te geven, waarbij hij b.m.
naar de te openen nieuwe openbare
de heffing van een z.g. „kur-tax" ter
school.
sprake bracht. Dit is een soort belasTevens bestaat gelegenheid tot beting op vacantiegangers (badgasten)
zichtiging van werkstukken gemaakt
Spr. bracht trouwens het gehele bsdoor leerlingen van de v.g.l.o.-afdeling
lastingstelsel ter tafel en vroeg of de
en de zesde klas van de lagere school.
Voorzitter iets kon mededelen hoe de
Deze leerlingen hebben n.l. onder
tarieven in andere badplaatsen werdeskundige leiding een bezoek geken.
bracht aan het Frans Halsmuseum en
VOORZITTER zeide dat in een bede Sint Bavo te Haarlem, waarna gespreking van burgemeesters van kusttracht is door middel van pen, potbadplaatsen deze zaak el eens was
lood «n penseel de indrukken vast te
aangesneden. Vergelijkingsmateriaal is
leggen.
GEZONDHEIDSZORG.
er al. De uitdrukking „kur-tax" had
spr. echter op een andere gedachte
De door Mevr. MOL-VAN BELLEN
gebracht. Kur-tax veronderstelt kurvoorgestelde instelling van een schoolgasten, d.w.z." bepaalde badgasten, die
tandartsendienst, waar zij in haar alkomen kuren. (Het zou wellicht in tegemene beschouwingen op had geat- SUBSIDIES - AMATEURTONEEL- ressant zijn, aldus de Voorzitter, een
tendeerd kreeg sympathie van Weth.
IN DISCUSSIE - bepaald bedrag beschikbaar te stelle]
. KEBKMAN, die op zijn keurt voor- VERENIGINGEN
, -~. - -: •
>'>' • =•~- - voorijresearch-weïk i.v.nri". "de-"ontwïkstelde de post van ƒ 100,- (die natuur- VOORZITTER wilde — voordat de keling van de badplaats.
lijk niet toereikend is) symbolisch te subsidieverlening aan de orde kwam —
Het systeem van het „kuren"- is ververhogen tot ƒ 150,- (wat ook met vol- Iets zeggen over de bestaande amateur- ouderd'en al lang niet meer in zwang De auditie, die Woensdagavond j.l. in zou spyten om deze maatregelen te
doende is). Maar dan is een begin ge- toneelverenigingen. Spr. was van me- in'Nederland. Doch het-zou' nutti? „Zomerlust" werd gehouden, ten be- moeten nemen, daar ze toch in de memaakt. De heer BREÜRE, die zeide ning dat voor deze verenigingen, die zijn, die dingen eens te onderzoeken hoeve van de grote amateur-show „Als ning verkeerden, dat Zandvoort bewel iets meer uit de keuken van dit veelal tobben met moeilijkheden op in hoeverre er hier in onze plaats mo- kleine Sterren stralen, gaan", dis op schikt over een groot aantal amateurs
bedrijf te weten, was 't roerend eens velerlei gebied, iets gedaan moes- gelljkheden zijn op dit gebied. Hier tweede Kerstdag ook in Zandvoort zal op allerlei gebied.
met deze-gang van zakan.
worden. In navolging van Amsterdam 'komt dan het gehele systeem van plaats hebben, was min of meer een
En ons is het ook niet duidelijk
zou spr. willen voorstellen van ge- doktoren, verpleging en onderbrenging mislukking doordat de opkomst van waarom de Zandvoortse amateurs, deBij het hoofdstuk OPENBARE meentewege een „toneelprys" beschik- van'de gasten, welke voor hun kwalen adspirant deelnemers maar zeer po- ze kans om uit te blinken toch niet
WERKEN kwam de heer SLAGVELD baar te stellen, onderverdeeld in drie zouden willen kuren. Misschien dat de vertjes was.
>enutten. Wij hebben in ons dorp
met een voorstel betreffende de bus- prijzen t.w. ƒ 200,—, ƒ 100,— en ƒ 50,— Raad deze suggestie eens in gedachte
Nu zal dit op de show niet zoveel diverse toneelverenigingen, zangvertramgeschiedenis. Spr. betoogde dat waarbij dan nog een 'bedrag voor de wil houden! ^
invloed hebben, want deze zal in ieder enigingen,' toallefcgroepen, een dansmen zich in Zandvoort goed heeft te jury, van ƒ 150,—. In totaal dus een
De Raad reageerde niet al té en- geval doorgang vinden, zij het dan school, een operettevereniging. We
beraden welke consequenties vast zit- bedrag voor het amateurtoneel van thousiast. 't Was ook wel veel gevergd met amateurs uit andere plaatsen.
hebben verenigingen die op revue- en
fcen voor de badplaats, indien de tram- ƒ 500,-.
zo'n sluitstuk van de begroting!
Maar de organisatoren stellen er caibaretgebied hun sporen reeds meerdieiist in de toekomst wordt opgehe"uiteraard- kwamen hier de tongenH.W. | prijs op te verklaren, hoe zeer het hun dere malen hebben verdiend. Vanwaar
dan plotseling deze misplaatste bescheidenheid?
Degenen die Woensdagavond „proefdraaiden",
'bewegen zich hoofdzakeiyk
op hetsterrein der lichte muze en dan
Ouderavond Wilhelminaschool
nog waren de heren verre in de meerderheld.
En we vragen ons af: waarom geen
Wederom belangrijke uitbreiding van het schoolcomplex
enkele sketch, geen declamatie, geen
enkele zangeres?
Kom, amateurs van Zandvoort, laat
Woensdagavond werd in tiet gymnas- bestuur en oudercommissie steeds te
tieklokaal van de Wilhelminaschool blijven steunen, waarna door de u het niet afweten. Het zou toch een
beetje
te gek ay'n, dat wij amateurs
een druk bezochte Ouderavond gehou- ouders gebruik werd gemaakt van de
Maar ook geen nieuwe!
den, welke door Ds de Ru op de ge- gelegenheid om de vorderingen der uit andere steden nodig hebben om
een cabaretavorid te vullen.
bruikelijke wijze werd geopend. In zijn kinderen in ogenschouw te nemen.
Nog bestaat de mogelijkheid u te
openingswoord maakte deze tevens
latten
testen. De organisatoren zullen
De Raad kreeg nog een punt (voor de bracht zelfs nog hulde aan de brand- gewag van een zeer belangrijke uittweede Kerstdag 's middags in Zomerbreiding
der
school
door
de
toevoeweer,
omdat
deze
altijd
zo
vlug
ter
begroting) be behandelen, waarover
ging van een aantal lokalen voor Bouw 28 Bouwkaswoningen lust aanwezig zijn om u alsnog een
plaatse is. ook in Bentveld, als het kleuteronderwijs.
kans te geven.
Hieromtrent 'kunnen
nog even wat te doen is geweest, n.l. nodig is.
G.H.
de volgende week nadere mededelin- achter Dr 'Gerkestraat
de door het College voorgestelde aanDe heer SLAGVELD was van oor- gen worden verwacht.
schaffing van een tweedehands uit- deel dat 't een plaats als Zandvoort
Als spreker trad op de heer van vrijwel zeker
niet past, een oud voertuig te kopen Hulst,
directeur van de Hervormde
rukwagenxt.b.v. de brandweer ten be- voor
de brandweer. En bovendien
te Amsterdam, die in Het is thans vrijwel zeker dat de plandrage van ƒ 2500,—. Het merkwaardi- nodig is 't ook niet, want de brand- Kweekschool
een
uiterst
geestig en gefundeerd be- nen van de N.V. Bouwkas Noord Neweer
is
altijd
onberispelijk
vlug
bij
de
toog de verhouding schetste tussen derlandse Gemeenten om in het uit- Kerstviering
ge feit deed zich voor dat de Raad brand!
gezin «n school ten opzichte van de breidingsplan achber de Dr C. A. Gerunaniem tegen het College was! Met
VOORZITTER zag in dat hij een huidige „moderne tijd". Spr, stelde'de kestraat een complex van 28 woningen op de Vrouwenmiddag
13-2 sneefde het schone streven van zware taak had om dit voorstel te problemen van deze tijd zeer scherp te bouwen doorgang zullen vinden.
benodigde bouwvolume is toege- van de N.P.B.
B. en W. en de Opperbrandmeester verdedigen, maar hij deed 't toch en en betrok in zü'n' betoog o.m. de plaats Het
merkte op dat hij 't jammer vond dat van het gezin, welke voor het kind een kend. Het wachten is nog slechts op
moet nu maar zien hoe hij uitrukt!
de
ryksgoedkeuring.
er niet meer branden in Zandvoort oase, een vluchtheuvel moet zijn ten
De woningen .zijn practisch en ge- Zoals ieder jaar gebruikeiyk is, werd
zijn! Dan.zou vanzelf de noodzaak opzichte van de buitenwereld met haar
De heren KONING en TATES ver- van een snelle uitrukwagen, naar vo- aanstormende kwade invloeden, haar riefeiyk ingericht en hebben een in- ook dit jaar weer een Kerstmiddag gezetten zich krachtig tegen deze aan- ren 'komen. spr. meende te weten dat „mede-opvoedende elementen" en haar houd van ongeveer 330 m3.
De bouwprijzen, na aftrek van de organiseerd voor de Vrouwen in „Ons
schaffing;. De eerste vond de motive- dit materiaal, al is 't dan niet nieuw, ontworteling. Uitvoerig stond spr. stil
ring van de Cdt. brandweer niet steek- in behoorlijke staat is Spr. had de in- bö de huidige verdwazing op het ge- rykspremie, variëren van ƒ 12.100,— Gebouw" aan de Brugstraat.
houd'end. Deze wilde een „snelle wa- druk dat de aarzeling der meeste bied der sport. Helden-verering heeft tot ƒ 16.500,— en het benodigd mini.Er. waren ïsmaakvoïl(e versieringen
gen" om spoediger bij een brand te raadsleden'wellicht voortvloeide uit de de plaats ingenomen, vaa gezonde mum. eigen kapitaal van pl.m. ƒ 2000 aangebracht van dennegroen en witte
kunnen zijn. „Ja", zei de heer KO- omstandigheid dat een evt. uitbreiding sportieve genoegens. Er dreigen voor tot ƒ 2700.
NING. „Hij kan wel met een vliegtuig van het materiaal de bouw van een onze jeugd alle mogelijke gevaren en
Belangstellenden voor deze wonin- kaarsen, de tafels waren met witte
naar de brand willen....!" De heer nieuwe garage (evt. kazerne) nood- daarom wilde spr. speciaal de ouders gen kunnen zich tot uiterlijk 22 De- kleden bedekt.
TATES vond hefc risico van de aan- zakelijk maakt en dat deze garage opwekken hiertegen stelling te nemen, cember a.s. opgeven bij het secretariHet zal wel een grote teleurstelling
koop van een oude wagen — die e.v. (kazerne) dan misschien gebouwd zou Laat het kind zolang mogelyk kind aat van de afdeling Zandvoort van de
gebreken heeft — te groot. Deze spre- worden, op het Zwarte veld, waardoor ztjn en betrek ze niet te vroeg in de bouwkas, raadhuis, alhier (tel. 2345). voor de aanwezigen zyn geweest, te
ker bracht nog even in herinnering het terrein voor het evt. eindpunt van problemen der „grote mensen". Het
vernemen dat mevrouw To Dees-Kion
dat de brandweer-post te Bentveld de toekomstige bus gevaar zou lopen. leven zal hen spoedig .genoeg opnedoor ziekte verhinderd was oo deze
Zeepost
indertyd was opgeheven, omdat men Zelfs al zou dit gebeuren, dan nog m'en in de spanningen en de zorgen
Kerstviering haar liederen te zingen,
met het goede materiaal uit Zandvoort staat een brandweerkazerne daar niet van alle dag. x
waarmee 7e aan' dergeiyke middagen
spoedig genoeg bij een brand in Bent- in de weg. stelde Voorzitter de fceNa de pauze ontspon zich een le- Indonesië en Ned. Nieuw Guinea:
veld kon zon.
m,s „Karimun" (19 Dec.).
zoveel luister bijzet.
zorgdien. gerust. Spr. stelde tegen Ja- vendige gedachtenwisseling tussen spr.
De heer LINDEMAN zag ook geen nuari of ^Februari van het komende en enkele vragenstellers, waarby ac- Ned. Antillen: s.s. „Ellerbek" (19Dec.)
De leidster, mevrouw Sterrenburg,
en
s.s.
„Boskoop"
(21
Dec.).
termen om de brandweer a'n zin te jaar nog veel grotere plannen in het tuele problemen der jeugd scherp werstond
voor een moeiHjke taak, maar
Suriname:
m.s.
„Bonaire"
(21
Dec.).
den
belicht.
vooruitzicht.
Er
moet
veel
meer
mageven. De Cdt. had nog in een ultvoeslaagde 'er desondanks in, vpm deze
Het was een' uitstekend geslaagde Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:
rige motivering o.m. gezegd dat het teriaal vernieuwd worden.
m.s. „Carnavon Castte" (19 Dec.).
voor het opdoen van ervaring nuttig
middag toch nog ta doen slagen.
De heer LINDEMAN meende ten- avond, welke vele ouders stof tot over- Canada:
s.s. „American Defender" (19
was om, indien de gelegenheid zich slotte dat men dan nog meer reden denktag heeft gegeven.
Zelf sprak ze een inleidend woord,
Dec.)
en
m.s.
„Black
Condor"
In de plaats van mevr. J., Dorsnranvoordeed, met enkele mensen naar een had om tegen aanschaffing van oud
(22 Dec.) waarna door een der aanwezigen een
brand in Amsterdam te gaan. „Dan materiaal te zijn, omdat wellicht de Loos «n de heer Hermary, welke aan
Kerstsprookje werd voorgelezen van
gaan ze maar met een taxi!" zei spr. noodzaak van nieuw tegen het vol- de beurt waren om af te treden als Zuid Amerika en Brazilië:
s.s. „Presidente Peron (19 Dec.).
Voorzichtigheid met het aanschaffen gende jaar (Januari, Februari) aan- leden der Oudercommissie, werden geJeanna van Otherdahl.
toozen mevr. Warnink en de heer Bo- Australië: via Engeland (19 Dec.).
van materiaal is geboden, want de getoond kan worden.
Nadat de Advents-Boodschap voor
gaard.
Nw.
Zeeland:
via
Engeland
(19
Dec.)
kans is groot dat de bestaande brand1953 was gebracht, nam deze strjlvolle
•weer-garage te klein wordt.
Met de stemmen van de beide wetInlichtingen
betreffende
de
verzenDe heer VAN KUIJK vond even- kouders vóór en 13 raadsleden tégen
Ds de Ru 'besloot de avond met een dingsdata van postpakketten geven de toyeenkomst tegen vjjf uur een einde.
eens geen noodzaak in dit voorstel en werd het voorstel verworpen.
opwekkend woord het werk van school- postkantoren.
' a.H,

Waar blijven -onze artisten ?

Geen oude (nitruk)wagen
voor de brandweer
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College antwoordt op
BESCHOUWINGEN
Scherpe woorden
Kerktoren wordt volgend jaar gerestaureerd
Als er een gexneenschapshuis komt . . . .
dan een nieuw gebouw
Spr. waagde het te veronderstellen
VOORZITTER dankte de diverse
sprekers voor de vriendelijke -woorden., dat een, groot gedeelte van de opposidie de gemeente-ambtenaren toege- tionele sfeer aou verzachten, indien
voegd waren. Er is hier veel gedaan, men kon inzien dat het1 juist zou zijn
maar wij staan nog maar aan de be- hem de portefeuille van wederopbouw
ginfase van de wederopbouw van terug te geven. Natuurlijk zal de saZandvoort, aldus spr./Hij kon mevr. menwerking blijven bestaan, doch zij
Mol-van Bellen, die haar ongerustheid , zal soepeler worden, wanneer men
omtrent het lot van de ouden van da- mijn suggestie ernstig wil overwegen,
gen had geuit volledig gerust stellen./'^-DeJ suggestie van de heer Porrenga
Met medewerking van de gemeente en =i.z.
- de
- ~"•—'culturele -^-«•»'subsidies -en T-~••
het *te
tegen aantrekkelijke condities, zullen stichten gemeenschapshuis, vond spr.
zij, die het oude tehuis (dat beslist on- waardevol. /Soberheid met subsidies
voldoende is) gaan verlaten, in de ge- vond spr. £en verkeerd woord. HU willegenheid worden gesteld hun intrek de dit liever vervangen "door: voortvate nemen in het nieuw te bouwen rendheid. De oude ULQschool transhuis./Spr. vroeg- zieh echter wel af, of fortmeren tot gemeenschapshuis achtvele 'oer-Zandvoorters in de toekomst te spr. verkeerd. Als 't er komt, moet
wel „weggers" willem worden !• Over de het een nieuw gebouw zijn! Omtrent
toren van de Hervormde kerk kon een annexatie van Bentveld was spr.
spr. optimistische geluiden laten ho- niets bekend. Doch indien er wel planren. Zowel Rijk als Provincie hebben nen in die richting bij de overheid
medewerking toegezegd. Tot restaura- waren, dan betwijfelde spr. het of de
tie kan in de • loop van het volgend bebouwing van de Zandvoortselaan
'jaar worden overgegaan. Enkele le- met enkele huizen deze plannen zouden van Gedeputeerde Staten hebben den kunnen dwarsbomen. Men ziet de
zich kunnen overtuigen van de situatie. buurtschao Bentveld als een geheel.
Zij waren door spr. rondgeleid en bij Wat betreft de werktijd van het gedie gelegenheid kon spr. de gasten la- meentepersoneel releveerde spr. dat
ten zien hoe erg het was, door zo inaar de Raad in October j.l. accoord ging
een steen uit de toren te trekken! Hij met een minimum werktijd van 36 uur
waarschuwde de personen ook om per week.
De heer Breur-e, zo zeide spr., heeft
maar niet al te dicht bij de toren te
komen, omdat het wel eens kon ge- het woord Senioren-convent gebruikt.
beuren dat stukken van het vergane Dit is misschien een zwaar woord,
. pleisterwerk,- naar beneden „„kwamen. maar-ik heb 't zelf ook eens gebruikt
De verhouding Publieke Werke»: Tou- en wel enige dagen geleden en spr.
ring Zandvoort, die door de heer We- deelde de Raad mede dat' hij Vrijdag
ber was gekenschetst als een niet be- j.l. een informele vertrouwelijke bepaa/ld goede, achtte spr. een kwestie spreking met fractieleiders had gehad.
van interne aard, die beter in het be- 05it om het contact met de raadsleden
stuur van Touring Zandvoort had aan- te verstevigen. Spr. had zich voorgegesneden kunnen worden. De hr We- steld esni dergelijke bijeenkomst b.v.
foer heeft een zwaar kanon in stelling vier maal per jaar te doen plaats hebgebracht, ao zei spr. en met ontslag ben en tijdens die eerste bespreking
gedreigd. Wanneer de heer Weber dit werd unaniem besloten het „Seniorenmeent, zou sor. het zeer betreuren, convent" in de toekomst te herhalen.
De verlichting is een object, voor
want hij vond genoemd raadslid wel
een goed figuur slaan in het Dagelijks hetwelk plannen klaar liggen. De normale verlichting is onvoldoende, doch
bestuur van Touring Zandvoort.
een „feestverlichting" werd door de
Financiële Commissie vrij kostbaar ge-"DE VERGOEDING VAN DE
POLITIEKOSTEN DOOR HET RIJK: acht. Spr. moest echter de propagandistische waarde van schijnwerpers op
Al weer een. zorgenkind! Maar om- mooie huisjes en plekjes erkennen.
streeks Maart 1954 is een beslissing Deze zaak ware nog nader te bezien.
te verwachten. Van' het politiek karakter der algemene beschouwingen, DIRECTEUR TOURING
zoals de heer van Kujjk die had gegeven, zou spr. zich liefst willen dis- ZANDVOORT BUITEN ZIJN
tanciëren.XAlleen wilde hij nogmaals BOEKJE?
zeggen hoe zeer Inj het betreurt dat
Weth. v. d. WERFP zeide dat het
hem de portefeuille van wederopbouw
is ontnomen, nu de wederopbouw van probleem van de inkopen door de gede gemeente zich in een critiek sta- meente bij Zandvoortse middenstandium bevindt. En spr. kon het niet ge- ders een uiterst lastig probleem is.
noeg herhalen hoe juist het zou zijn, Enerzijds moeten bepaalde bedragen
de portefeuilles van wederopbouw en voor diverse artikelen gevoteerd worpublieke werken te scheiden. Dit is den en anderzijds moet er zo- goedkoop
zeer goed mogelijk. Spr. noemde in mogelijk worden ingekocht. Het had
dit verband de te verrichten werk- spr.'s bijzondere belangstelling, dat
zaamheden rond het „zomercentrum", kon hii garanderen en waar het modat typisch wederopbouw is en niet in gelijk is, zal ook Zandvoort worden ingeschakeld. Doch tegelijkertijd moest
de eerste plaats Publieke Werken.
spr. erkennen dat een zekere mate
van
vrijheid moest blijven bestaan, zo(Adv.).
wel voor de individuele aakenman als
de gemeente, die op het stuk van
PUROL DOEt NEER voor
inKopen in feite ook zakenman' is.
dan genezen; maakt ook de huid
Het circuit: Indien de heer Hugendoor en door zuiver en gezond. holtz zegt dat beheer en exploitatie
ziijn afdeling is, dan gaat hij — naar

•
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spr. oordeelt — buiten z'n boekje,
want dan is het onderhoud van 'het
circuit in handen van een niet-technisch man. Wat het zand betreft: het
zou een rare figuur zijn, indien Touring Zandvoort het zand, dat door
Publieke Werken wordt weggehaald, in
rekening ging brengen. Dan zou de geme.snte haar eigen zand kopen!
De portefeuilleverdeling zag spr. niet
als schadelijk voor de gemeente. De
samenwerking met de P.v.d.A. geschiedt „met ons drieën", z/ei spr. en
het gaat niet aan om een dergelijk
dood-simpel feit als „krankzinnig" te
kwalificeren, wat gebeurd is.
Weth. KERKMAN zeide dat er tot
in 1936 een school-tandartsendienst
had bestaan' in de gemeente. Indien de
Raad van mening- is dat deze instelling weer in 't leven dient te worden
geroepen, zal spr. zich daar niet tegen
verzetten. Evenwel samenwerking met
Bloemendaal en Heemstede zal moeilijk lukken aangezien deze gemeenten
reeds een 'zelfstandige dienst hebben
en geen medezeggenschap van Zandvoort zullen toelaten. De weth. was
bereid om het door de heer Gosen gevraagde lijstje van inkomsten en uitgaven van het kamp „de Branding"
te verstrekken. De splitsing van de
vermakelijkheidsbelasting ware te bespreken m de financiële commissie.
Over de werktijd der ambtenaren wilde spr. niet veel meer zeggen. Alleen
dit: in feite wordt er hier veel langer
dan 36 uur per week gewerkt.
De oude kwestie (het wordt haast
eentonig! — Verslagg.) over de wethoudersverkiezing werd nog eens breed
uitgesponnen door spr. die scherp de
houding van de oppositie hekelde en
speciaal de heer Slegers verweet, dat
deze in 1931 precies hetzelfde» had gedaan wat hij thans bestrijdt. In 1931
werd de heer Slegers ook onbekwaam
genoemd (in de -algemene beschouwingen van de Raadszitting van 15
November 1931) en de heer Slegers
antwoordde hierop dat hij zou blijven
doen wat in het belang van de gemeente was.
PROTEST....
Óver de vertrouwelijke bespreking
van H December j.l.. waar hij niet bij
tegenwoordig was, toonde spr. zich
uitermate verbolgen. Er is m die bespreking een persoonlijke aanval op
spr. gedaan, waar hu in het openbaar
tegen wenste te protesteren Er is gezegd — aldus spr. — dat de oorzaakvan de verwijdering in het College
gelegen is in de houding van weth.
Kerkman, die een heerser is, de ruime
blik mist om de burgemeester te volgen, kortom een voortdurende hinderpaal op de weg naar goede verstandhoudingen is. Dat spr. niet die ruime
blik mist, toonde hij aan door het aanhalen van enkele voorbeelden van gevallen, waarin hij wél zyn medewerking had gegeven, hoewel hij er tegen
was. De burgemeester zou er eens aan
kunnen denken — aldus spr. — of
hij soms zelf de oorzaak kan zijn van
de moeilijkheden.
VERTROUWEN GESCHONDEN....
VOORZITTER zeide hierop dat hii
't zeer onjuist vond dat gesproken
woorden uit een besloten en vertrouwelijke bijeenkomst waren doorgegeven. Dit is er volkomen „naast" en
onbehoorlijk. De pers zal hier van
smullen, zo zeide spr. en het schaadt
de verhouding in het College, waar
alle drie ledien trachten een redelijke
verstandhouding te handhaven. Dilt
protest in het openbaar is volkomen
onjuist en sensationeel, om niet te
zeggen: onsympathiek. Het moet spr.
gegeven zijn, zo zeide deze, zijn menmg over iraadsleclen in vertrouwelijke kring te kennen te geven. Deze
handelwijze was — naar spr. oordeelde — onfatsoenlijk.
De heer TATES zeide dat hij onaangenaam getroffen was door dit laatste
geval. Hij kon 't weliswaar de heer

Kerkman niet kwahjk nemen, dat deze — nadat hij kennis had genomen
van wat er over hem gezegd was —
protesteerde, maar dit openbaar protest was met de bedoeling. Er zijn' —
zo zeide spr. — over de Voorzitter ook
enkele ongezouten dingen gezegd.
De heer WEBER. die ook bij deze
vertrouwelijke bijeenkomst tegenwoordig was. zeide zich te willen houden
aan het woord boven de uitnodiging
„Vertrouwelijk".
Spr. drong nogmaals met klem aan
om de dienst van Publieke Werken
de bestaande voorschriften t.a.v. het
circuit in acht te laten nemen.
Mevr. MOL-v. BELLEN zeide dat de
heer Tates blijkbaar de „doorbraakgedachte" niet begrepen heeft. Er
zijn talloze Prot.-Christelijke en ook
Katholieke personen, die zich gedrongen voelen niet alleen het Evangelie
te belijden, maar er ook naar willen
leven.
De heer VAN KUTJK zeide dat het
„zomercentrum" inderdaad een belangrijk onderdeel van de wederopbouw is en hij hoopte ook, dat de
kwesties, die hiermede samenhangen,
terdege zouden worden besproken in
het College. Spr. keurde het af dat de
Voorzitter herhaaldelijk blijk geeft bezwaren te hebben tegen de beslissing
van de meerderheid.
De heer SLEGERS merkte nog op
dat hij 't heel goed mogelijk achtte in
1931 esn andere- mening te zijn toegedaan dan In 1953. In 1931 ging een gedeelte van de Raad niet accoord met
spr.'s benoeming als wethouder, doch
de samenstelling van het College was
toen niet uitgegaan van. de r.k. fractie.
In 1948 stemde de toenmalige fractie
van de P.v.d.A. evengoed voor de wéthouders v. d. Moolen en
Slegers.
Thans, nu de heer Kerkman zelf wéthouder is, is ei- veel veranderd.
Weth. KERKMAN zeide dat de naleving van het vertrouwelijke karakter van de gewraakte bijeenkomst,
voor hem niet gold, omdat hij niet bii
die bespreking tegenwoordig was. Hij
eiste voor zich het recht op om zich
in het openbaar te verdedigen.
VOORZITTER zeide dat hij in het
minst niet uit net veld-geslagen, was
door de woorden van weth, Kerkman.
Hij is evenmin van plan om de gezochte. samenwerking op te geven,
noch deze te ondermijnen.
De heer LINDEMAN ging op zijn
beurt nog even in op de „doorbraakgedachte" en zeide dat mevr. Mol-v.
Bellen in haar antwoord aan de heer
Tates zich niet heeft gerealiseerd, dat
de Katholiek, die zich baseert op ds
Openbaring en het leergezag van "* =
Kerk. ook naar het Evangelie leeft.
Het lidmaatschap van de P.v.d.A. is
per se geen voorwaarde voor 't laatste.
Ook had spr. aog- een mening over
de kwestie van de samenwerking
de wethouders-verikietzing. Hij vond
het ten enemale onjuist dat men het
standpunt heeft gehuldigd: Er komt
tóch onenigheid van
dus laat het
overleg dan maar helemaal achter•wege. En: de K.V.P. mag wel zitting
hebben in de commissies, maar wij
zrullen wel zeggen, wie! Spr. noemde
dit ronduit: dictatuur.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort
BEKENDMAKING
Het Hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat van
21 December 1953 af gedurende 2 wekeni ter gemeente-secretarie ter inzage
ligt het partiële uitbreidingsplan-in
onderdelen (plan J), vastgesteld bij
raadsbesluit van l December 1953
no. 7.
Zandvoort, 14 December 1953.
Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd,
VAN FENEMA.

Sport
„ZANDVOORTMEEUWEN"
A.S. Zondag:
Zandvoortm I-Postduiven
Voor het as. weeleend is voor de elftallen van Zandvoortmeeuwen slechts
een beperkt programma vastgesteld.
Het Ie elftal krijgt Zondagmiddag
Postduiven op bezoek. Deze club uit
Loosduinen staat momenteel in ds
middengroep van de ranglijst, maar
heeft tot nu toe' meer punten weten
te vergaren dan Zandvoortmeeuwen,
dat de laatste drie wedstrijden steeds
met één doelpunt verschil verloor. We
zijn er zeker van dat het elftal van
IZanövoortmeeuwen a.s. Zonüag aan
deze reeks van nederlagen een eind
zal trachten fce maken door het behaIe» van een gunstig resultaat.
Programma voor Zaterdag 19 Dec.:
Zandv.ni, adsp. c-D.C.O. b
3 u.
Programma voor Zondag 20 Dec.:
Zandvoortm I-Postduiven
2.30 u.
Zandvoortm. 3-V.S.V. 4
9.45 u.
Zandvoortm. 4-V.S.V. 6
9.45 u.
D.SJB. 5-Zandvoortm. 7
12 u.
Schoten b-Zandv.m. jun. b uitgest.
R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
De uitslagen van. j J. Zondag walen:
TVZJB.-Heemstede
0-1
T.Z.B. 2-D.t.O.S. 2
3-1
Programma voor a.s. Zondag:
Hoofdd. Boys-T.Z.B.
12 uur
D.I.O. 5-T.Z.B. 3
12imr
B.S.M. jun. a-T.Z-B. a
2 uur
Zaterdagmiddag:
Zandv.meeuwen adsp.-T,Z.B. adsp.
2 uur (vriendschappelijk)
POLITIEVOETBAL
Het Zandvoortse politie-elftal kreeg
j.l. Dinsdagmiddag wederom een nederlaag te incasseren. Met 2-0 'werd
van. Katwijk verloren. Met de rust was
de stand 1-0.
GYMNASTEEKVER. „O.S.S."
Afd. handbal.
Heren: O.S.S. 2-B.G.V. l
l uur
Volewyckers 1-O.S.S. l
1.25 uur
(zaalhandba.1).
O.S.S. 2 krijgt het sterke B.G.V. l op
bezoek. Zal O.S.S. -zich. van zijn pasgeleden nederlaag herstellen? Doet het
dit dan is een overwinning zeker mogelijk.
O.SJS. l speelt zajn 6e zaalhandbalwedstrijd en is nog steeds ongeslagen.
Wint het deze wedstrijd, tegen Volewijckers, dan is het kampioenschap
in zicht.
Ranglijst zaalhandbal:
gesp.
pnt.
O.S.S. l
5
10
Unitas l
5
8
Nüoc 3
5
8
A.H.C. 2
5
4
Heracles l
5
4
Volewijckers 1
5
4
H.O.C. l
5
2
Aalsmeer 3
5
0

MOTORCLUB „ZANDVOORT"
l
Zaterdagavond lüeld de motorclub
Zandvoort haar jaarlijkse boerenkoolfuif in Zomerlust.
Des avonds volgde een cabaretprogramma, verzorgd door Martin Byken
en. zijn medewerkers.
Veel succes boekten de twee Pico's,
Octave van1 Aerschot, de goochelaar
Martin Vinjée, Barbara Shout en Mar-

HOE wilt II gewassen hebben?
(d.w.z. centrifuge droog, gevouwen
-.«««,
afgeleverd) met EEN DAG. GEREED f 0,29
kg
(getumblerd) gevouwen afgeleverd
_ _
v

^

met TWEE DAGEN GEREED f 0,38 kg

lijfgoederen getumblerd, overige goederen fn A~,
gemangeld met 2 DAGEN GEREED f 0,43
kg

Kastklaar
geheel gemangeld, model gevouwen
met VIER DAGEN GEREED

f 0,53 kg

K.J.C. „ZANDVOORT"

Dünsdagr j.l. speelde K.J.C. Zandvoort
zijn 14e ronde voor Het clubkampioenschap. Nog één ronde en de kampioen
is bekend.
De stand is momenteel:
1. Jac. Versteege 60705 pnt., 2. Jan
Zwemmer 60243 pnt., 3. A. Weber
60095 pnt., 4. A- Ottho 59757 pnt.

SCBAAKNIEUWS
'
Donderdagavond is de bondswedstrijd
Zandvoort 2-„de tlïl" 2 gespeeld. Na
een slechte start was de stand aanvankelijk 1-4 in het voordeel van „de
Uil" ,doch Zandvoort "wist deze achterstond, later in een spannende strajd
op te halen tot 4i/p-4V->- Daar de
laatste paxtij evenwel door Zandvoort
werd verloren, is de eindstand 4*/.,5 V-, voor „de Uil" geworden.
•Voor de onderlinge competitie werden eveneens nog enkele partijen gespeeld, waarvan de uitslagen als volgt
zijn: Poirenga-Tewnes sr. 1-0; Verhaert-Janssen 0-1; Kop-Termes jr. 0-1.
De eerstvolgende schaakavond zal
in het nieuwe jaar zijn, n.l. op Donderdag 8 Januari.

BEHANDELING FIJNE WAS

26 Inzenders

«* v •• • •• • AI Dekens stomen

MEULMAN '«? r"*''T
Grote Krocht 14, telefoon 2919
Geopend van 8=2 uur

Tot onze spijt is een fout geslopen in
het verslag van de tentoonstelling van
kindertekeningen. Wij vermeldden 26
inzendingen. Dit moet zijn 26 Inzenders met in totaal ongeveer 100 werkstukken.

Met de Feestdagen
een smaakvolle KERSTTAFEL
van

met
DAMAST TAFELLAKENS
keurige kwaliteit, 120 x 150 cm

4.95

Zeer mooie DAMAST TAFELLAKENS
met Franse Ivelie, 130 x 160 cm

10,15

KATOEN DAMAST TAFELLAKEN
zeer fijn, 130 x 160 cm
}
zeer fijn. 150 x 180 cm
Bijpassende SERVETTEN

Zeer fijne LINNEN DAMAST TAFELLAKENS
met Franse Dessins. 130 x 160 cm
Diner maat. 150 x 210 cm
Bijpassende SERVETTEN
DINER LAKEN. Zeer mooie damast, 150 x 240 cm
Bijpassend, SERVET
.'

8,95

11,95
1,85

_ oc
Sf ,9»
Iïj45
2,45
16,45
2,10

Kerstlint Tafelversiering
NYLON KOUSEN
3,45 - 2,95 - 2,75
ZELFBINDERS
in pastelkleuren
3,95 - 1,85

PUZZLERIT
£Oe motorclu'b „Zandlvoort" orgaaiseert a.s. Zondagmiddag de 16e en
laatste puzzlerit van. dit jaar. Zowel
motoren als auto's kunnen deelnemen.
Afstand circa 65 km.
UITSLAGEN VIERTALLENWEDSTRIJDEN
De uitslagen van de viertallenwedstrijden van de Zandvoortse Bridgeclub
luiden:
Zandvoort 2-Boekenrode 5:
49-35
Zandvoort 3-K.K Haarlem 5: 39-57
Kanflvoort 5-Boekenrode 8:
72-37
Zandvoort 6-Haarlem Nrd. 2: 20-29

tin Rrjken zelf als pianovirtuoos.
Aan hefc einde van deze revue werd
door de voorzitter, de heer B. Bakker,
aan de heren Oddens en v.d. Poll de
bekers uitgereikt voor het cmbkampioenschap en 't niet-ledenkampioenschap.
Tot 3 uur bleef men nog bijeen. Er
werd gedanst op muziek van The Ballroom Artists.

per kaartje
van 4 en 5 meter

™ <* ^ ^
20 et

NÏLON ONDERJURKEN
PETIT COATS
12,75
met plisé strookjes 15,85 ui wit en zwart met
Wasz««Je
ruime volant
11,45
met kantgarnering 9,45

HEREN OVERHEMDEN, wit poplin
ZEER MOOIE OVERHEMDEN in1 pastelkleuren

DAMES
HANDSCHOENEN
Zeex fijne Nappa's
gevoerd
10,25, 8,75
ANGORA HANDSCH.
in pastelkleuren . . 4,25

15,95
- 9,45

IQ 95
7*95

ONZE ZAKEN ZIJN VANAF MAANDAG t.m. WOENSDAG GEOPEND VAN 9—9 UUR

HAARLEM

J. Th. KORT
ZANDVOORT
Grote Krocht — Telefoon 2666

HEEMSTEDE

ZONDAGSDIENST
Alleen voor spoedgevallen van Za*
ierdag 2 uur tot Maandagmorgen
S uur.
DOKTOREN:
Dr J. van der Meer, Julianaweg In
hoek Kostverlorenstraat, tel. 2499.
WIJKZUSTER:
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.
VERLOSKUNDIGE:
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.

TE K O O P
eJOLIED, PERCEEL op eerste st. met
woningruil naar Amsterdam.
SOLIED PERCEEL op eerste st. met
woningruil naar A'dam, bev, 5 kam.,
keuk. Eigen grond.
PERCEEL met vrij benedenhuis, welk
l Pebr. te aanvaarden is. Grote hypotheek beschikbaar.
PERCEEL, bev. 5 kam., keuk., gr. tuin.
Eigen grond, met woningruil Amstelveen of Amsterdam.
NIEUW PERCEEL bvj de Boulevard.
Spoedig te aanvaarden. Pracht uitacht op de duinen.
BOUWTERREIN, groot 2300 m2 te
Aerdenhout
ENIGE PERCELEN voor belegging te
Haarlem of Zandvoort.
Inlichtingen: Makelaarskantoor
W. PAAP. Kostverlorenstr. 1. Tel. 2965

PREDIKBEURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 20 December (4e Advent)
10 uur: Os R. H. Oldeman.
8 uur: Kerkmuziekavond door het KERSTBOODSCHAP
Hervormd Kerkkoor, Symphonie-or- ZONDER BETALING kunt U de
kest en solisten.
feestdagen luisteren naar de mooiste
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 PHILIPS RADIO KLANKEN.
aanschaffing van een NIEUW PhiZondag 20 December
lips Radiotoestel kunt U uw OUDE
10.30 uur: Ds J. Heidinga van Haar- apparaat inruilen, dat heeft nog inlem.
ruilwaarde! Voor de eerste betaling
6.30 uur: Dr A. J. van Leusen van kunt U dan sparen, terwijl U luistert.
PHILIPS RADIO vanaf ƒ 1,36 p.w.
Velsen. Jeugddienst.
Ds meest moderne apparaten met inParochie H.H. Agratha, Grote Krocht gebouwde antenne, iiürükkniopsysteem
e.d. Prachtig van toon en afstemming.
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur Maak
van uw Radio een gramofoonHoogmis.
combtnatie! Philips platenspeler van's Avonds 7 uur Lof.
af ƒ 74,- of ƒ l,- p.w.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. PHILIPS TELEVISIE. Dat moet U
' 's Avonds 7.30 uur Lof.
zien! Vanaf ƒ 50,—. Het restant kunt
U sparen, terwijl U alle uitzendingen
Gereformeerde Kerk,
kunt beleven.
Julianaweg hoek Emmaweg
HAAL DE ZON IN UW HUIS!
PHILIPS BIOSOL, Hoogtezon f 198,Zondag 20 December
of ƒ 2,50 p.w.
10 en 5 uur: Ds A. de Ruiter.
Zond. 34. PHILIPS ULTRAPHIL, kleine Hoogtezon ƒ 76,50.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
PHILIPS stijlvolle kaarsverlichtmg.
Dinsdag 22 December
REMMINGTON Droogscheerapparaat
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis". ƒ 10,—. Rest ƒ 2;— p.w.
Kerstfeestviering. Spr.: Joh. H. van STOFZUIGERS, div. merken op slee
Oostveen, evangelist te Voorburg.
vanaf ƒ 2,— p.w.
leveren: Wasmachines, DroogZondag 20 Dec. 9.30 uur: Radlotoe-Wij
spraak (op 298 m) door Dr O. Noor- machines e.d.
denbps van 't Humanistisch Verbond. Komt U eens kijken en luisteren?
Onderwerp: „Geestelijke kortsluiting" Wij regelen op prettige -wijze de be=
taling met U.
Erkend Philips Service Dealer.
Hervormd Kerkkoor
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA

Kerkmuziekavond

op Zondag 20 December
8 uur precies in de Herv. Kerk
Werken van o.a. Buxtehude, Bach,
Handel en Mozart
Toegang vrij. Programma a 35 et aan
het kerkgebouw verkrijgbaar. (Ingang
torendeur).

f. H.

Zeestraat 26 Zandvoort Tel. 2196

Deze Wala-strapless beha voldoet
aan alle eisen, welke U aan een
strapless behoort te stellen.
Zij blijft feilloos op haar plaats.
Zij separeert op perfecte
wijze, waardoor U die even
geaccentueerde lijn gegeven
wordt, welke de huidige
mode voorschrijft.
Zij i) vervaardigd van rijke
satln-duchesse, gecombineerd
met Franse kant
en popeline elastiek.

a.s. DINSDAGAVOND half
acht in Ons Gebouw, Brugstraat 17.

Humanistisch Verbond
Vanavond 8 uur

spreekt de Heer W. F. Happé
(wethouder van Haarlem)
In HOTEL KEUB over:

WAT WIL HET H.V.?
Vrij entree

In A, B en C cup
Zwart en wit
12.9°
Kort model v.a. 4.9°
Nette VERSTELNAAISTER
biedt zich aan. Br. onder no.
9901 toureau Zandv. Crt.
Jonge WERKSTER gevraagd
voor Vrijdagochtend.
Haarlemmerstraat 4a
KERSTKALKOENEN
te koop.
Haarlemmerstraat 13.'

Wala Gaines vanaf 14.95 tot 53.5°
Wala Onderjurken in wit, zwarten zalm met de perfect
kledende Wala Bustevorm in waszijde, satijn en nylon
vanaf 7.95
De verkoop staat geheel onder leiding van Mevrouw
Peters-Smit, ontwerpster der Wala modellen.

TEL 10605

Grote Houtstraat 110, Haarlem, t. o. Cinema Palace

BRINK's W I J N H A N D E L
Vermoeide ogen:

'n betere bril!
tMr" Opticien,
Erkend Pondsleverancier
Haltestraat 58 - Telef. 3174

presenteert, zolang de voorraad strekt:

Rode en Witte Landwijn p.fl. f 1,90
als speciale attractie vanaf heden bij elke drie flessen van bovenvermelde Wün, EEN ORIGINEEL WIJNGLAS (Gilde-Model van
de Vereniging NecLWünhandel) GRATIS ter beschikking.
.^.Verder, uitgebreide sortering -

Als vanouds voor al uw dranken.

BRINK's WIJN H A N D E L

TELEFOON 2654

GROTE KROCHT 28 'ZANDVOORT

Kerstfeest 1953
m

Restaurant La Mer
De Menu's worden in overleg
met onze gasten samengesteld
uit ruime keuze van: Wild,
Gevogelte en Vleesschotels.
. Gezellige sfeer wordt verhoogd
door goede muziek.
Redelijke prijzen.
In velband met grote belang»
stelling verzoeken wij beleefd
tijdig doch uiterlijk vóór 24
Dec. uw tafel te reserveren.

WEEK-AGENDA

Roomboterkransexi
250 gr. ƒ l;90 500 gr. ƒ 3,75
Staven
ƒ 1,25
Kerstkransjes
250 gr. ƒ 0,70
Roomboterkransjes,
met amandelen
100 gr. ƒ 0,50
Cake en Tulband
100 gr. ƒ 0,40
Zoutjes met amandelen 100 gr. ƒ 0,50
Kaaskoekjes
100 gr. ƒ 0,60
Crème- en slagroomtaarten
met kerstgarnering
vanaf ƒ 2,50
Salades
per persoon ƒ 2,—
minstens 2 dagen tevoren toestellen.
Kerststollen
ƒ l,- en ƒ 2,met amandelen ƒ 1,25 en ƒ 2,50 enz.

Fa. H. v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TELEF 2684

Stomerij „KEYSER"
Goederen t.m. Dinsdag 22 Dec.
ingebracht of gehaald, worden
beslist nog vóór de Kerstdagen
thuisbezorgd.
CHEM. WASSERIJ KEYSER
Gr. Krocht 27 a — Telef. 2653

Monopolf
Vrijdag 18 Dec. 8 uur: film „Spel met
de duivel".
Zaterdag 19 Dee. 8 uur: idem.
Zondag 20 Dec. 8 uur: idem.
VOOR DE FEESTDAGEN
Zondagmiddag 20 Dec. 2.30 uur: film
„Zoetwatermatrozen".
Maandag- 21 Dec. 8 uur: Toneelvoer stelling „Spel met het noodlot" door
toneelver. "Wirn Hilderlng ten bate
van de stille armen.
Heerlijke
Dinsdag 22 Dec. 8 uur: film „StormKerstbrodeni en Kerstkransen
duivels".
Woensdag 23 Dec. 8 uur: idem.
Luxe Bakkerij

Een vlot gekleed Jurkje of Cocktail-japon

W. van der Werff
Gasthuisplein 3 — Telefoon 2129

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000
2403
3043,
2100
2345
Stadsschouwburg
2499
Haarlem
Zaterdag 19 Dec. 8 uur: De Haagse 3262
Comcdie met „Colombe".
Zondag '20 Dec. 8 uur: De Haagse 2887
Comedie met „M'n kleine Sheba
kom terug".
Vrijdag 25 Dec. 7.30 uur: Nederl. Co=° 3135
medie met „'De vuurproef".
2424

GEBOORTEKAARTJES
Gertenbachs Druknerij
Achterweg l Tel. 2135

Brandmelding
Commandant Brandweer
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen)
Gcm. Secretarie
Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Informatiebureau Vreemdelingenvcrkeer, Kiosk Raadhuisplein
Stoomwassery „Hollandia",
fynstrykery, J. H. G. Weenink.
Pakveldstraat 30 a
Zandvoortse Courant, Gertenbachs Drukkerü, Achterweg l
Autobedrijven „Rinko"
Oranjestraat en Stationsplein
2975 Joh. Sytsmu'a Leesbibliotheek
„De Onbouw". Tollensstraat 47
2465 en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Filts Paap, Prins Mauritsstr. 3.

tevens bruïdstoiletten naar
maat gemaakt door gedipl.
ervaien coupeuse met tropenervaring.
Mevr. l. de Nijs, EmmaweifS
HEEFT U IETS~ÖP~TË
RUIMEN?? Wjj kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164'
DEKENS-LAKENS
Gelegenheidskoopjes on*
- geregelde partij wollen
dekens, alle maten, ook
zeer grote, ƒ 17,50,
ƒ 23,90. Prima anti*
rheumalakens (iets vuil)
f 5,50.
TAPIJTHANDEL
„MARO" N.V.
Jansstraat 85, bij Grote
Markt, Haarleib.

I

'EDICURE
MANICURE
Schoonheidsspecialiste
M. VAN

BORKUM

voor de feestdagen kunt U bij ons vinden!

Dr Gerkestr. 21 - Tel. 2812
farenlange ervaring!

|^»!6»f14> MJ* 16*
op ons gebied!
OVERHEMDEN, DASSEN, ZAKDOEKEN, SHAWLS, ONDERJURKEN,
KLEEDJES. HANDSCHOENEN, SKD3ROEKEN, JOPPERS enz. ene.
Een geweldige keuze voor iedere beurs!

Woninginrichting

Doch ook alle

TEXTIEL-CONFECTIE

MAGAZIJN

[i. Balledux & Zonen

Haltestraat 27 - Tel. 2596
Jrote sortering

BALATUM en
COCOSLOPERS

„DE WAAG"
HALTE STRAAT 40 - TELEF. 2087

Alleen gewaarborgde kwaliteiten !
De nieuwste snufjes !
Scherpe prijzen.
Eens klant

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de
ZANDVOORTSE
COURANT
Profiteert van de
publiciteitswaarde
die daarin gelegen
is

blgft klant

IDEAAL BROOD
blijft 3 dagen vers

Andere attracties en
nuttigheden
Hedenavond 8 uur: Lezing „Wat wil
, 'het Humanistisch Verbond", door
de heer W. P. Happé, in hotel Keur.
Zondag 20 Dec. 8 uur: Kerkmuziek avond in de Herv. Kerk door het
Herv. Kerkkoor.
Vrijdag 25 Dec. 1 uur «ni1 8.30 uur:
Kerstspel „De Ster van Bethlehem"
in gebouw Brugstraat 15.
Zaterdag 26 Dec. 8 uur: Amateurs
- artistensconcours in „Zomerlust".

Koopt nu Uw
KERSTKONIJN
Ijeff erts, Hulsmanstraat l a.
NET MEISJE gevraagd
voor de winkel.
Kuneman, Haltestiaat 33.
Te koop aangeb. i.z.g.st. verkerende HAARD, ƒ 35,—. Te
bez. bij smederij Gansner,
Schelpenplein.

Cocktail
en Avondjaponnen

cek&ëttêbfo

Viert Uw

met een Mjl,O.QjL

landbouwvac.bonnen
Tevens bouwvakbonnen

Kostverlorenstraat 7 * Telefoon 2534

Brillenspecialist

MER"

INWISSELING

van

straptess beha
lang model.

„Oe Ster van Bethlehem"

De clichédienst
staat mede tot uw
beschikking.

door Martinus Ni] hof f
KERSTSPEL door Hervormde jongeren in

GEBOUW BRUGSTRAAT 15
op Ie Kerstdag
des morgens 7 uur en des avonds 8.30 uur
Toegang wij

DE KERSTKLOKKEN LUIDEN:

Maakt U dit feest thuis gezellig!!
HEERLIJKE AMANDEL KRANSJE S 100 gr. ƒ 0,25
MUSKET KRANSJES
CHOCOLADE KRANSJES (melk en bitter)
KERST-CAKE (12 stuks;
per doos ƒ 1,65
ROOM- en FONDANT KRANSJES (Pel)

Ruime sortering Kerst-artikelen.
voor de kerstboom
ZOUTE PINDA'S
p. zakje v.a. ƒ 0,25
NIBB-IT.KAASBOIJüETJES enz. KAASKOEKJES,
ROOMBOTER ZOUTE KOEKJES (Prins)
Onze bekende AMANDEL SPECULAAS 250 gr. 59 et
ALLE VERKADE-ARTIKELEN

Chocolaterie M. C. VAN N O L

KERKSTRAAT 34 - Zandvoort — Tel. 2364

Het juiste adres voor aan»
leg en onderhoud van

sanitaire
installaties
is

Spolders'

Loodgietersbedrij:

Koninginneweg 43
Wilhelminaweg 20
Telefoon 2070
TWEE MAAL PER WEEK
brengt de
Zandvoortse Courant
U al het plaatselijk nieuws

Vraagt inzage van
de uitgebreide
collectie.

Maakt tijdig uw
Kerstadvcrtenties
gereed voor de
Zandvoortse
Courant
De
nieuwjaarsgroeten
worden uit*
sluitend opgehaald
door de heer
P. Paap, zoals hij
dit reeds jaren
doet.

„Hollandia" Zandvoort

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Fljnstrükerü - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 2887
j. H. G. WEENINK
Maar o wee als we getrouwd zijn.
Dan moet het mannetje huppeldepup
een hoge levensverzekering sluiten. Op
zijn eigen hoofd natuurlijk, want wat
moeten' we beginnen als hij eens onverhoopt ,,komt te overladen" zoals de
verzekeringsagent het zo kies zegt?
Maar stel je voor 'dat er een verzekering op ons eigen zelfstandige hoofd
kwam te staan. Argumenten daarvóór
zijn er genoeg: de man moet, als hij
alleen blijft allerlei hulp nemen, dat
kost. hem. veel geld, dus waarom zou
hij dat risico nemen?
„Dan trouw je maar weer!" is een
zwak antwoord, want dat kan in het
tegenovergestelde geval evengoed gezegd worden >en o jee wat zouden we
daar gepikeerd over zyn!
Terzijde: een zekere Jantje en Wimpie vragen of ze mee mogen spslen.
Nu heb ik er vijf tussen drie en zes
jaar.
Dus die emancipatie moet eens een
tijdje rustig stoppen. Zo erg zelfstandig lijkt me ook niks. Wie moeten we
dan de schuld geven als er iets mis
loopt!
Eteni jongetje genaamd Arie vraagt
belet. Hij is al in de kamer voor ik nee
kan knikken. Mijn tafel wordt nu met
vereende krachten in de erker geschoven.
Trouwens een .zeker Kenau Sinionsz
Hasselaar doet me vermoeden dat hst
met dat aanhankelijke van ds vrouw
in vroeger tijden nogal losgelopen is.
„Geen vrouwen! Nee geen meiden
denbij' dat is waardeloos!"
Hee, hoor ik dat goed vanuit mijn
hermitage.
Het wanordelijk gejoel van de schare jongsns verkeert in een zeldzame
saamhorigheid.
Voor het raam staan twee allerliefste meisjes maggewemeespele ts vragen. 'Ze worden en foloc geweigerd.
Nou hoor ik eigenlijk voor mijn seksegenoten op ts komen. Maar ik doe
het niet. Want ik west zeker dat de
meisjes over vijf minuten een denderende_ luzie zullen hebben veroorzaakt.
Meiden spelen altijd de baas. Dat
zegt Wimpie. hij is drie jaar.
En ik denk: speel maar lekker jongetjes. Dat jullie later met de emancipatie kennis zullen maken is al erg
genoeg!
NEEL.

de
NOGEENS DE EMANCIPATIE
Ik had het vandaag willen hebben
over de emancipatie der vrouw, maar
het valt niet mee.
Mijn kinderen spelen namelijk —
hoe romantisch — aan myn voeten
met het nieuwe speelgoed van Sinterklaas. Ze profiteren daarbij tenvolle
van mijn vederlichte rotaninrichting,
ze hebben alles eenvoudig in de gang
gezet. Ze hebben een haveninstallatie
gekregen met kades en boten en een
punt en een ophaalbrug isiu — kon het
mjooi'Sr — het nieuwe vloerkleed is
blauw als de zee.
Daar zit ik dus in een hoek van de
Chocolade Kerstklokken kamer,
aan het eind van dit stukje
ben ik waarschijnlijk keteldoof van het
en -kransj es
geschreeuw.
(eigen fabrikaat ) vanaf 35 et
Maar ter zake.
Ik vind dat ze niet zo moeten doorNeemt proef met onze overheerlijke
zagen over die emancipatie. Niet dat
ik er in principe tegen "ben maar ik
KERSTKRANSJES
denk wel eens: waar moet dat heen,
70 cent per 250 gram
era zal dat niet eens heel prozaïsch
eindigen?
Boter-Kerstkransen
Wij willen alle rechten hebben, die
met zuivere amandelspijs ƒ 3,25 we vroeger niet hadden, toen vrouWen nog onmondige, tere, aanhankeOnze van ouds bekende
lijke zieltjes waren. Wij zijn nu volKERSTBRODEN
wassen, groot, zelfstandig.
TULBANDEN enz.
Grobe sortering KOEKJES
Iets uit onze
FONDANT- en
CHOCOLADEKRANSJES
enorme sortering
Brood- en banketbakkerij

Neem een
volle
De Gruyter's

OPLOSKOFFIE
per kop

Kerstartikelen

, van der Mije en Zonen
Schoolpaein 4 - Telefoon 2467

Giet er
^£f!j kokend water op
en roer daarna
even

\l -i

Kerstbomen
van l tot 5 meter

v.a. l m. reeds voor f I,Bij het aloude adres:

A. v. Steijnen
Grote Krocht 29 - Telef. 2770

t
v

Kerst- en'Nieuwjaarskaarten

en wensen
Kerstlakens, -lopers en servetten
AGENDA'S en,KALENDERS
Boek- en kantoorboekhandel

F. VAN HERWIJNEN

Haltestraat--12 - Telefoon 26B6

Ballen
per stuk 6, 8, 12 et. enz.
Klokken
15 et.
Pieken
49 et.
Slingers
8 et, 10 et, 19 et.
Dozen conipl. met piek
ƒ 0,95
Dozaro compl. met piek
ƒ 2,25
VOOB DE JONGENS:
Sterretjes
9 et. per zakje
Crêpe papier, div. kleuren
12 et.
Kersttafelkleed
35 et.
Kerstlopers
22 et.
Kerstservetten
per pak 24 et.
Kaarsen
20 stuks' 21 et.
WATERGETUDEN
Te veel om op te noemen.
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
ZIET ONZE GROTE COLLECTIE
Dec.
berijdbaar
IN DE ETALAGE !
2.57 10.00 15.17 22.30 7.00-13.30
Koopt vroegtijdig om teleurstellingen 20
21
3.47
10.30
16.04
23.00
7.30-14.00
te voorkomen.
22
23
24
25

HENK SCHU1LENBURG

4.36 11.30 16.50 24.00 8.30-15.00
5.19 12.30 17.35 0.30 9.30-15.30
6.01 13.00 18.18 1.30 10.00-16.30
6.44 13.30 19.01 2.00 10.30-17.00

26
7.26 14.30 19.44 2.30 11.30-17.30
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5J - Tel. 2974 Samengesteld door P. v d. Mije KCzn.
WINTERTIJD

Met de Kerst
een nieuw cosümm
Suiker, melk
of beter nog
De Gruyter's
koffiemelk
toevoegen

Wij bieden U een schitterende collectie in alle
moderne tinten
Multi color Kamgaren en Tropical costuums ƒ 108
Kamgaren costuums
v.a. ƒ 63,—
Tranen coats, geheel dubbel
ƒ 48,—
Sportcolberts in moderne herfsttinten
ƒ 42,—
Pantalons in grote verscheidenheid .. v.a. ƒ 19,75
Windbrekers- met alpaca kraag
ƒ 34,—
Verder een ruime sortering in jongens plusfours,
corduroy- en manchester pantalons in de poolvaste
kwaliteiten,'joppers, wind jacks enz., enz.

Kledingbedrijf Succes
Kerkstraat 20 — Telefoon 3136

BREITIJD

met de KNITTAX-BREIMACHINE
op Dinsdag 22 December a.s.
van 13.30 tot 13.30 uur en verder na telef. afspraak
Parallelweg 7. Zandvoort — Tel. 3171
Prijs van de machine ƒ 175,— tot ƒ 275,-, incl. onderricht. Betaling in overleg.

In één maand
uw RIJBEWIJS B.
Autorijschool K. O F F E H B E R G
Telefoon 20085, Haarlem
Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
'D. Offenberg, Nic. Beetslaan 52

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * ]Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550
l':

i

OPLOSKOFFIE
blijft altijd vers
per blikje f 2.70
mét cassabon

Vanaf VRIJDAG 18 t.e.m.
ZONDAG 20 DECEMBER, 8 uur
Gene Kelly, Pier Angeli, Richard Rober, Annie
Rosar in

Spel met de duivel
Een verhaal van misdaad en passie, verfilmd daar •
waar het gebeurde
in Berehtesgaden! Opwindende klopjacht in de ondergrondse spelonken van
Berehtesgaden".
Dramatisch, fascinerend.
Toegang 18 jaar.
DINSDAG 22 en. WOENSDAG 23 DEC., 8 uur
Spen-cer Xracy, Mickey Booney, Melvyn Douglas,
Iiionel Barrymore, Freddie Bartholomew in

Één blikje OPLOSKOFFIE - De Gruyter's
koffie - is genoeg voor 30 a 35 koppen echte
geurige koffie. OPLOSKOFFIE is pure filterkoffie in poedervorm. Ideaal als U in een
oogwenk toch een verkwikkende kop koffie
wilt hebbeu.

DEGRUYTER

In de a.s. Kerstweek verschijnt de
ZANDVOORTSE COURANT
(i.p.v. Dinsdag 22 en Vrijdag 25 December)

Woensdag 23 December I!

^^

natuurlijk naar

„HET WONDER VAN Z&NVOORT"

DE GOEDKOOPSTE ZAAK
Wij hebben o.a. Kerstboomfiguren en ballen, pieken,
sterren, kaarsen, tafelkleden, servetten, lopers, Lametta
slingers, kaarsenhouders, crêpe papier, lint.
Ook hebben, wü een grote soröering in SpBölg-oedaren,"
Luxe- en Huishoudelijke artikelen, Emaille en AUuminium. Er is te veel om op te noemen.

SWALUESTRAAT" 9 - TELEF. 2418

Stoïmduivels
De sage van Amerika's laatste pionier op grootse
wüze op het witte doek gebracht.
Grandioos. Verbluffend.
Toegang elke leeftijd
ZONDAGMIDDAG 20 DECEMBER, 2.30 uur
Gary Cooper, Jane Greer, Eddy Albert in

Zoetwatermatrozen
Een daverende Marine klucht. Altijd volle kracht
vooruit
desnoods dwars door vliegtuigmioederschepen.
Toegang >elke leeftijd.

6SI8I?

Foor Kerstartikelen of
ft
-Geschenken

MAANDAG Zi DECEMBER, 8 uur
speciale toneelvoorstelling door de Toneelvereniging
WIM HILDERIMG. Zlij presenteert U nogmaals:

Spel met het noodlot
Deze voorstelling, is geheel ten bate van de stille
armen. Programma tevens bewijs van toegang verkrijgbaar forj C. J. Bruinzeel,-Haltestr. 6 (Jupiter).
. Wordt verwacht vanaf Donderdag' 34 December
MOUMN ROUGE

Jt rïtS

Erkend Installatiebureau

Radio-, sterk- en
zwakstroommonteur
Prins Mauritsstraat 3 — Telef. 2465 en 2886
Knip uit en stuur op!

De Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten

helpt U
op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CKEDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet Inééns
kunt betalen;
FINANCIERING van trw Inkopen WJ deelnemers (winkeliers)
aan bet Keunemer Financlerings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;

ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
krijgt en HULP als U In moeilijkheden bent geraakt
(sanering).
Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen:
KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij d» plaatselijke correspoa-
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Opgericht 1900

ZANDYOORTSE COUR

Administratie en
advertenties:
IJs de Jong, Achterweg l
Telefoon 2135. Giro 523344
Advertentieprijs:
10 cent per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar
per post ƒ 6,—. Buitenland ƒ 7,—.
Losse ex. 10 cent
Girorekening 52334.4
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Bouw kleuterschool gegund

DE ZANDVOORTSE BRANDWEER
wendt zich tot de schooljeugd
Dezer dagen heeft het hoofd der' Aan de hand van een treffend voorZandvoortse Brandweer, de heer D. v. beeld toonde hij hun aan hoe noodNoort zich tot de hoogste klassen der lottig een dergelijk verdwijnen kan
Zandvoortse scholen gewend, met de *worden.
vraag: Kunnen jullie de brandweer ;' Ten laatste drukte hij hun op het
helpen?
•• jhart, niet in de. weg te lopen, wanneer
die brandweer moet uitrukken.
De heer J. Rutgers,' 'plaatsvervan'-1 •'SHij stelde voor, dat de jongelui gegend commandant wees de kinderen durende de Kerstvacantie over een deop de diverse gevaren die zich in de 'zer onderwerpen een opstel zouden
komende dagen, kunnen voordoen met maken. Deze zouden ter beoordeling
brandende kaarsjss, voetzoekers, bran- aan de onderwijzers ter hand moeten
bare Kerstbomen enz.
wiorden gesteld en voor de vijf beste
Hij drukte de kinderen ernstig op schrijvers (sters) van iedere school
het hart, de grootste voorzichtigheid werd dan een ritje op de brandweerte betrachten 'en in geval van nood auto in het vooruitzicht gesteld. Gevooral zo gauw mogelijk de brand- Weed met brandweerj as en helm, zulweer te waarschuwen.
ten ze zelf de kans krijgen om inet
Tevens wees hij de jeugd op het elkaar een brandstapel te blussen.
feit, dat er dikwijls 'bordjes die ver- „Niet een klein fikkie, nee een reuzemelden dat zich hier of daar een fik".
Onnodig te vermelden, dat dit voorbrandkraan bevindt, worden beschadigd of geheel verdwijnen. Hij noem- stql een geweldige bijval vond bij' de
de zelfs het getal 200.
adspirant-brandweerlieden.

De bouw van een openbare kleuterschool aan de Nic. Beetslaan is door
het gemeentebestuur gegund aan de
firma M. A. Joustra te Haarlem voor
een bedrag van ƒ 8S.850,—.

Noordholl. Philharmonisch
orkest komt te Zandvoort

KERKMUZIEK AVOND
t

s

in de Hervormde Kerk
Zondag 20 December werd in de Her- :lementie, toch nog in vele opzichten
vormde Kerk wederom een kerkmuziek- ivist te boeien.
Tot -besluit moge hier melding woravond gehouden. Medewerking ver- den
gemaakt van het zeer verdiensteleenden het Hervormd Kerkkoor o.l.v. lijk werk van het symphonie-orkest
Herman Dees, To Dees-Kion, so- ,Die Haerlemsche Musyckcamer" o.l.v.
Kaart. Ik kan niet nalaten de
praan, Gré Smit, alt, Andries Luyen- André
niet genoemde hoboïst van dit end«k. tenor, Herman Smithuis, bas, B. semble een pluim te geven voor zijn
Kooistra-Kassies, orgel en het Sym- nobel spel.
Ds R. H. Oldeman bedankte allen
phonie-orkest: „Die Haerlemsche Mudie op deze avond medewerkten en
syckcamer" o.l.v. André Kaart.
sprak zijn verheugenis uit over de zo
' Het is een goede gedachte om inïrote opkomst, waaruit bleek dat deze
deze Advents-dagen een kerkmuziek- serkmuziekavonden wel in de belangstaan. De avond werd o.a. büavond te geven. Het heeft aan belang- stelling
ïewoond door de burgemeester Mr H.
stelling dan ook niet ontbroken.
M. van Fenema en echtgenote en door
Alvorens de uitvoering begon, ver- de beide predikanten der Ned. Herv.
zocht Ds R. H. Oldeman de aanwezi- Gemeente.
JAC. BONSET.
gen om wat welwillendheid met het
oog op ,enige indispositie van mevr.
To Dees-Kion.
Het programma werd' geopend met
-.„öowcerto grosso" , in Bes gr. t. - van
G." F. Handel voor orkest, die twaalf
van deze concerten schreef. Hij was
een groot meester in het Improviseren
en wij vinden een grote overvloed van
natuurlijke muzikaliteit, van fantasie
en van melodische kracht to dit werk,
gepaard aan een rijke afwisseling in
de samenstelling. Het stuk door „Die
Haerlemsche Musyckeamer" goed en Na de uitgebreide begrotings-debatten
vlot gespeeld onder leiding van André in onze onvergelijkelijke gemeenteraad
Kaart, maakte een nvooie entree.
zijn er talrijke vragen van abonné's
Bij de Cantate „Alles "was ihr thut" los gekomen. Deze lieden wensen ingevan D. Buxtehude voor soli, koor, or- licht te worden over het doen en lakest en orgel, o.l. van de dirigent Her- ten van de brandweer.
man Dees, viel ons de goed gediscipNu begrijp ik één ding niet — of
lineerde sang van het koor op. De bas eïgenlijk twee dingen. Is 't nu, na zo'n
H. Smithuis had in de aanvang wat knots van een raadsverslag, nog nodig
te kampen met enige nervositeit, er nadere inlichtingen te geven? De
haperde iets. maar hij wist zich te krant trok er ongeveer 39 werkuren
herstellen. Hy heeft een- goed en mooi voor uit en er moest een extra bijblad
geluid, maar dient wat meer uit te gedrukt worden. En dan: wat wil men
zingen. Vooral moet hij de uitgangen toch van mij?
niet veronachtzamen. Er zijn dus nog
Ik ben geen spuit-specialist Ik weet
heel wat nodige zangstudies te maken. uiteraard heel wat van mevrouw en de
De tenor A. Luyendijk zong met vrij heren, maar bepaalde bekwaamheden
beheerste techniek twee liederen: „Lie- op het gebied van de openbare brandbes Herz bedenke doch" en „Ihr Ge- bestrïjding moet men mij toch niet
stirn, ihr hohen Lüfte" in bewerking aanwrijven. Van de andere kant ben
van J. S. Bach, waarvan het laatste ik natuurlijk altijd bereid, waar het
lied ons het meest- voldeed.
In mijn vermogen ligt, vragen te beDe beide Sonaten in G en C gr. t. antwoorden. En we zullen dan maar
van "W. A. Mozart ,kleine eendelige so- meteen starten:
naten, werden keurig vertolkt. Alles
Mej. O.K.: Uw vraag moet ik 't eerst
werd fijn en klaar gespeeld en ik geef
gaarne een pluim aan de organiste maar bij de kop nemen, omdat U een
typisch
voorbeeld bent van het euvel:
mevrouw B. Kooistra-Kassies, die met
eeen „scherp" (orgelregister) in de „buiten de orde gaan". U vraagt een
tweede sonate zulk een mooi effect recept voor een gebonden tomatenwist te bereiken. Het prachtige Motet soepje. Deze vraag maakt me moedevan Mozart, „Alma Dei creatoris", loos. Tomatensoep heeft niets met de
werd heel goed door het koor van brandweer te maken. Of U moet beHerman Dees gezongen. De alt Gré doelen er een brand mee te blussen.
Smit kon ons minder voldoen, door Maar daar is de soep — waar ik geen
haar aanhoudend vïbreren. Ook de recept van kan geven — veel te gevertolking der liederen- „Joseph. lieber bonden voor.
Hr H.H.H.: U hebt in het raadsverJoseph meïn" en „Wiegenlied der Hirten", bew. door H. Reimann, leed slag gelezen dat de brandweer noch
een oude noch een nieuwe uitrukwahieronder.
Met „Cantate 140": Wachet auf van gen krijgt. Wat daar mee bedoeld
J. S. (Bach voor soli. koor en orgel, wordt? Nou. 't is toch gauw Oud en
waarmede het concert werd besloten. Nieuw? .
verwierf men veel waardering. Van de
Hr ti.v.dJS.: Ja, kijk eens, mijn waarsolisten voldeed de bas H. Smithuis
beter. Tot onze vreugde mochten wij de, als de Commandant van de brandconstateren dat mevrouw To Dees- weer een snelle wagen van niet al te
Kion, niettegenstaande de ingeroepen grote afmetingen wil hebben, moet hij
een kinderwagen met buitenboord-motortje aanschaffen, 't Is bepaald niet
nodig een snelle uitruk-wagen te beaigen om een voldoend aantal ferandweerlieden
naar de plaats des onheils
Weer groot
te dirigeren. Van uitrukken komt heel
spoedig inrukken. En wat heb je aan
KERSTBOMENVUUR
die narigheid, hè?
bij de Rotonde
Mr St. de H.: Natuurlijk past het
een plaats als Zandvoort niet om een
Evenals vorig jaar zullen de afgedank- oude wagen aan te schaffen. Het rnote kerstbomen weer massaal worden tief „vlug, veilig en voordelig" legt
nauwelijks gewicht in de schaal.
verbrand' op het strand, toy de Roton- hier
is een badplaats van stande. (Dit heeft dus het voordeel dat er Zandvoort
ding. zoals dat in1 deftig Nederlands
na Kerstmis niet allerlei oude, al of heet. Veronderstel eens een enkel
dat hier alles, wat aangeniet verkoolde bomeru door het dorp ogenblik
~ • moest' worden,
"
.
- tweedehands,
hoeven te slingeren. Op 2 Januari kan schaft
oud en min of meer versleten was
men 3ijn boom op de grote hoop Ziet U 't nou zelf?
•
__
„
__..
gooien; 's avonds om 6 uur doet dan
Mevr.
F.B.-V.H.:
Nee
mevrouwtje
zelfs de brandweer mee om een spec- gerust niet hoor! Ach, dat U nou daar.
taculair vreugdevuur te garanderen. mee hebt zitten tobben, pythons,
Gezien het pyrotechnisch succes van cobra's en boa-constrictors werden
hier niet mee bedoeld. Trouwens, U
vorig jaar zouden wij ieder willen aan- had
direct al moeten begrijpen dat
raden zijn' oude boom voor 2 Januari dergelijke
lieverdjes veel en veel meer
te reserveren!!
dan ƒ 3000,— per Jaar kosten.

21 Januari zal 't Noordhollands Philharmonisch Orkest in Monopole een
concert geven. Uitgevoerd worden de
Oxford-Symphonie van' Haydn, het
sublieme fluitconcert van Mozart, solist 'Marius Ruysink en de 7e Symphonie van Beethoven .
Des middags vindt een paedagogisch
concert voor de schooljeugd plaats met
werken van Mozart en Beethoven.

Een verbetering
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Meesterlijk spel van Ferrer als
Toulouse Lautrec

De f aam van de groots opgezette Amerikaanse kleurenfilm Moulin Rouge
heeft zich snel verbreid en na enkele
maanden circulatie kunnen wij dit
werk van 24 t.m. 28 Dec. in Zandvoort
aantreffen.
Wanneer Hollywood een onderwerp
Verhoging
als dat van het leven van de Franse
schilder Toulouse Lautrec aansnijdt,
Ziekenfondspremie
dan is dat reden genoeg om zijn hart
vast'te
houden. In dit geval moet men
iDe Algemene Ziekenfondsen Haarlem
en Omstreken en „Ziekenzorg" zijn in echter ronduit toegeven dat deze film
een onlangs gehouden vergadering tot boven de middelmaat is uitgekomen en
het besluit gekomen, dat het voor een
sluitende exploitatie noodzakelijk is,
de premies voor de vrijwillig verzekerden met ingang van 3 Januari 1954
met 17 cent per betalende verzekerde
Wethouder Happé hield
te verhogen. Daarnaast zal ingevolge
de bepalingen van de Ziekenfondsraad
voor enkele nieuwe groepen van verzekerden premiereductie worden ingevoerd.
Vrijdag, 18 December, sprak de heer
W. F. Happé, wethouder van Haarlem,
in hotel Keur over: „Wat wil het Humanistisch Verbond?"
Receptie Burgemeester
De bedoeling was geweest deze leen echtgenote
zing te houden voor belangstellenden,
die nog niet ten volle op de hoogte waDe Burgemeester van Zandvoort
ren met de beginselen van het H.V.
en Mevrouw v. Fenema-BrantsDoor de huis-aan-huisverspreiding
ma stellen zich voor op Vrijdag,
van een folder was de veronderstell Januari 1954 des namiddags
Ung gewettigd dat velen 'deze lezing
van 3.30 tot 5 uur ten raadhuize
zouden willen bijwonen. Het was echin de raadzaal een nieuwjaarster een teleurstellend feit, dat die bereceptie te houden.
langstelling van buitenaf zich beperkte tot enkelen, terwijl de overige aanDe straatmakersploeg is Maandag begonnen het wegdek van !de Zeestraat
vanaf de Stationsstraat tot aan de
Boulevard de Favauge te vernieuwen.
Het was hoog nodig!

wel in de eerste plaats door het werkelijk sublieme spel van José Ferrer
als Lautrec.
Daarbij is dit werk bijzonder fraai
van kleur. (In het algemeen heeft men
er naar gestreefd de kleuren van het
palet van de Fransman zoveel mogelijk in de film te verwerken). De fin
de siècle-sfeer. het Parijse nachtleven.
de geschiedenis van de Moulin Rouge
met zijn bizarre typen en het tragisch
verloop van Lautrecs schildersleven
zijn tot een alleszins aanvaardbare
eenheid samengesmolten.
*

In deze kerstweek tevens een reprise
van Ohaplins laatste film Limelight,
die wij reeds eerder uitvoerig bespraken.

voortreffelijke lezing over

HUMANISTISCH VERBOHB

wezigen leden waren van het H.V.
Daarom zag de heer Happé zich genoodzaakt zijn voorgenomen propa.ganda-rede enigszins te wijzigen, wat
niet wegnam dat deze er een werd van
een uitstekend gehalte.
De heer Happé meende, dat hoewel
de meeste aanwezigen wel op de hoogte waren van de beginselverklaring van
het H.V., het toch wel interessant kon
zijn, om deze nog eens met elkaar te
bespreken vanuit het gezichtspunt van
een bepaalde spreker. Er was hem, zo
vertelt hij, wel eens verweten, dat het
Humanisme aan een zekere vaagheid
lijdt omdat het niet uitgaat van een
bepaalde leerstelling, niet in de geopenbaarde waarheid van Gods Woord,
maar uitgaat van menselijke gedachten, dis ruimte laten, voor allerlei verschil van opvatting.
De Humanist, zo zegt spreker, is
weer wil snel bij een brand zijn (om- zich
ten volla bewust, dat er dingen
dat-Ie daar nodig is) en dan zou 't wel zijn, die hij niet met het gewone veres prettig kunnen zijn' als hij een twee- stand kan berekenen. De beginselverDakpta bij de hand had. klaring van het H.V. zegt: de mens
De brandweer spuit een goed figuur dehands
Overigens is iedere brandweerkazerne is een deel van het cosmisch geheel..
te klein om een vliegtuig te stallen.
Het is volgens spreker heel goed moHr K.B.: U bent al even snugger Men zou dan moeten spreken van gelijk. dat de mens niet bij machte is
brandweerhangar.
En
zo
ver
zijn
we
als Mevr. B.-v.H. Een slangentoren,
zijn' leven in een bepaalde richting te
een slangenpaal en een slangenkuil nog niet. Zelfs niet met het Zwarte- sturen, maar het verschil tussen de
zijn dingen, die U niet in Artis moet veldje.
Humanist en de Christen is dat de
zoeken. Er is toch ook niet beweerd
Mevr. A.S.-Dr.: Geen sprake van. Ik eerste hierin niet Gods hand erkent.
dat wasbeertjes gek zijn op de Zandv. voel er niets voor, in samenwerking
Het is een typisch menselijke eigenHandelsvereniging? U moet zich kun- met U een stelletje branden te stich- schap, dat we steeds in ons leven hebnen indenken dat de brandweer stom- ten in ons mooie dorp. Omdat de bur- ben te kiezen tussen goed en kwaad.
weg over slangen moet kunnen be- gemeester gezegd heeft dat er hier te De mens heeft een groot gebied van
schikken. Kunt U dat niet, dan moet weinig branden zijn? Ik voor mij ge- geestelijke en zedelijke normen. In dit
U zich buiten de brandweer houden. loof dat hij dat ^symbolisch gemeend normenbesef verschilt de Humanist
Koopt U dan maar gerust een ring- heeft. Er is in Zandvoort te weinig niet zo heel veel met zijn Christelijke
slangetje voor het terrarium van Uw vuur, waar men zich aan kan warmen. medemens. Spreker bestrijdt met grote
zoontje.
Nu scheelt het, dat 't een zachte win- stelligheid de mening dat het HumaMe . ___,
ter is. Zo, zo
bént U zo'n stookster. nisme een verdund aftrekseltje zou
JÜ.E.:
O
nee.
de
brandweer
Alle hulde, Alice, maar richt je acti- zijn van liet Christendom. En als beS661* culturele instelling. Hoe komt viteit
liever op je potkacheltje. (In dit wijs daarvoor voert hij aan, dat men
stadium van de kwesties ga ik altijd reeds in de 'grijze oudheid gedachten
over tot tutoyeren van mrjn correspon- en opvattingen kende, die typisch humanistisch zijn.
dentie-vriendinnen).
Het Humanisme beoogt, dat ieder
Hr H.T.B.: Niets van aan. Er komt een
levenspvertuiging heeft, en stelt
hier geen 'kerstboom in het dorp, die zich geenszins
ten doel, de levensoverniet vooraf gekeurd is door de opper- tuiging van anderen
bestrijden. Het
brandmeester. Gebeurt er desondanks Humanisme richt zichteniet
de „antoch wat, dan ligt het aan. de boom, dersdenkenden" maar tot tot
de „nietof aan de kaarsen of aan de-droogte denkenden".
of misschien wel aan Uw pittige nakoDe heer Happé gelooft niet dat het
melingetjes. Maar niet aan de opper- Humanisme
zal uitgroeien tot een
brandmeester.
grote organisatie, maar is de vaste
BJ. L.L.O.: Ja. dat heb ik ook ge- overtuiging toegedaan, dat het wel een
hoord. Er komt een grote demonstra- zeer belangrijke zal worden voor de
tie in Amsterdam. (Voor grootscheep- buitenkerkelijken die zullen weten dat
se branden: naar Mokum). Bij wijze er ook voor hfn organisatie zal zijn,
van proef zal de omgeving van het die hen ten dienste staat. De heer
Muntplein in vlammen opgaan. Een Happé hoopt, dat de Christen zich zal
brandend verkeersprobleem zal dan gaan afvragen: welke houding heb ik
tevens opgelost aijn.
aan te nemen tegenover deze onkerkemens.
Hr C.v.dJB.: Een brandweerkazerne lijke
kan reeds elke dag ervaren, dat
• moet een schacht met glijpaal hebben. erMen
meer waarde WOrdt gehecht aan de
De mannen moeten zich van hun bed Humanistische
gedachte, men deze
op de paal storten en als alles goed
dus gaat zien als een posiloopt (c.f. glijdt) zijn ze spoedig bene- g_edachte
tieve
opvatting
waarvoor
respect
den. Verkieselijker blijft m.i. het be- moet hebberu. En spreker men
is er van
schikbaar houden van de spuitgasten overtuigd, dat er een moment
zal koop de begane grond. Maar in de men waarop men zich niet meer
zal
whacht 'kan je weer slangen drogen. verzetten
tegen geestelijke bijstand in
Mfej. K1.D.: Kind, je 'bent verliefd ziekenhuizen, gevangenissen, kazernes
op een brandweerman. Ik merk dit enz., omdat men zal inzien, dat 't bedirect. Niet alleen aan je stijl, maar tter is wanneer de buitenkerkelijken
ook aan de manier waarop je je brief gegrepen worden door het Humanisin de enveloppe hebt gedaan: Nou, nou me, dan dat deze mensen zullen blijven
je hartje staat wel in vuur en dwalen zonder houvast.
vlam hoor! Maar, Klazientje
ik
„Wil het Humanisme meer greep
ben geen. brandweerman.
krijgen op de mensen die „niets" zijn.,
dan
moet deze organisatie ook sterk
Mevr. G.D.-Y.: Och, wat een inisen groeien, in het belang van de
verstand! Uitrukwagen heeft niets, zijn
mensheid en in het belang van de Nemaar dan ook niets met landbouw- derlandse
samenleving". Tot zover de
techniek te maken. U dacht natuurlijk heer Happé.
aan onkruid uitrukken in de zin van
T«dens de gedachtenwisseling die
Een goede kazerne heeft 'n glij-paal wieden. Ja, dat moet ook gebeuren,
volgde trof ons nog een belangmaar zonder de tussenkomst van de hierna
rijke uitspraak van de heer Happé:
brandweer.
„De
Christen
staat in de verhouding
U daar bij? Ik geef U de verzekering
Hr B.B.J.: De Zandvoortse brand- tot God als van ik-Gij, terwijl de Hu— als de brandweer zich bezig
weer
is
altijd
onbegrijpelijk
vlug
ter
mamst deze verhouding aanvoelt als
'ging houden mat de cultuur in al
Laatst stonden de mannen in van ik-Het".
haar schakeringen — er onmiddellijk plaatse.
Bentveld
op
een
villa
te
spuiten,
nog
Aan het einde'van de avond dankte
een lang niet malse bijdrage uit de vóór er brand-alarm was gegeven. Er
gemeentepot zou gevraagd worden,
de voorzitter de heer R. de Jong spreis daw ook geen *brand in die villa uit- ker hartelijk voor zijn prettige en duiHr J.G.T.: Goed lezen is een kunst, igebroken.
delüke uiteenzetting. „Het was", zo
Dit voorop. Er hééft niet in dat raadsTenslotte een. algemene waarschu- zeide de heer De Jong „een kortere
verslag gestaan dat mijnheer Koning wing : Voorzichtig met de kerstbomen, vergadering dan „soms wel", maar
eens met een vliegtuig naar een brand hoor. We moeten de brandweer niet ook een veel betere dan „soms wel" en
is gevlogen. Ik geloof dat U 't zo moet tot het uiterste prikkelen!
dit dankte men aan de spreker".
zien: De.commandant van. de brandBARTJE.
G.H.

de. *.acte ftaan. fetaaid
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„Asjemenou". zei Opa Konijn, toen
hij op het grasveld kwam.
Opa Konijn' zei altijd „asjemenou"
als hij zich over iets verbaasde. Maar
nu was hij wel heel erg verbaasd. Hij
ging op zijn achterpootjes zitten en
legde zijn voorpootjes op zijn buik, om
eens op zijn gemak te kijken naar de
grote kerstboom die daar midden op
dat grasveld stond.
Het was de kerstboom van het dieren-kerstfeest. Hij was prachtig versierd, wel- een beetje anders dan wij
dat gewend zijn, maar toch prachtig.
Er hingen mooie winterwortels in en
stukjes brood en korstjes kaas en hele
slingers van spruitjes, beukenootjes en
eikels.
Eromheen zaten allerlei dieren, in
een wijde kring. Daar had je de konijntjes en de wezeltjes, het roodborstje zat naast de familie Veldmuis. Daar
waren de eekhoorntjes en Flip, de
oude hond, die op de boerderij woonde en ook de kippen en eenden van
boer Krelis.
Met elkaar hadden ze de boom versierd. ze hadden er allemaal iets voor
meegebracht en Pietje EeKhoorn had
alles keurig tussen de takken gehangen, omdat hij het beste klimmen kon.
„Miauw, miauw", klonk het opeens
en daar had je warempel Orre-Snorre,
de grote grijze kater ook. Je kent hem
nog wel uit het vorige verhaaltje.
„Mag ik ook meedoen?" vroeg OrreSnorre.
„Als je iets meebrengt om in de
boom te hangen", zei Pietje.
„Ja", zei Orre-Snorre, „dat wil ik
wei doen en ik heb iets heel moois".
Alle dieren, werden nieuwsgierig en
ze vroegen wat Orre-Snorre dan wel
voor moois had.
„Dat zul je wel zien', ik zal het even
gaan halen".
Even later kwam lüj terug met een
schoon af gekloven visgraat onder zijn
linker voorpoot.
„Asjemenou", zei Opa Konijn, „wie
hangt er nou een schoon afgekloven
visgraat in een kerstboom?"

Sport

men legde hu de bal voorzichtig op de
grond.
„Hè hè", zuchtte hij. „daar zou je
moe van worden. Is deze bal mooi genoeg en mag ik nu meedoen met het
feest?"
Natuurlijk mocht hu dat en Pietje
„Nou", zei Orre-Snorre, „ik vind een Eekhoorn klom vlug in de boom om de
schoon afgekloven visgraat veel mooier bal aan het hoogste takje op te handan een winterwortel".
en, zodat ze hem allemaal goed kónMaar de andere dieren wilden de en zien.
visgraat 'niet in de boom hebben en ze
„Hoe kom je daaraan, Orre-Snorre?"
moesten zó lachen om die malle Orre- vrioeg juffrouw Mol, die altijd een
Snorre, dat sommigen er bijna van beetje nieuwsgieriger was dan de anondersteboven rolden.
deren.
„Nee hoor", riepen ze, „ga jij maar
„Dat moest je nu eens weten", zei
wat anders zoeken, Orre-Snorre. En Orre-Snorre, „maar dat vertel ik je
haast je een beetje, want als de maan. lekker toch niet" en hij kneep heel
opkomt begint het feest".
brutaal één oog dicht.
Orre-Snorre ging weg om iets anAllemaal gingen ze op het gras zitders te zoeken, maar je kon zien, dat ten, om naar de bal te kijken en ze
vertelden elkaar, hoe mooi ze hem wel
vonden.
De bal vond het wei leuk, dat ze
hem allemaal zo mooi vonden en hij
Een Kinder kerstverhaal
werd er een heel klein beetje verwaand
van. Hij begon zich zachtjes op te
door Gelske de Nes
Wazen, zodat hij telkens een beetje
groter werd. Hij wiegelde langzaam
heen en weer en riep: „Kunnen Jullie
allemaal wel goed! zien, hoe mooi ik
hij een heel klein beetje boos was, oen en hoe prachtig ik kan schitwant het puntje van 'Zijn lange staart teren?"
wipte telkens op en neer terwijl hij
De maan. die van verre al dat geschitter zag, stuurde zijn langste
liep.
Toen de maan opkwam, .begon het manestralen naar de aarde, om eens
feest. 'Ze pakten elkaar bij een poot te kijken wat daar toch wel aan de
en maakten een dansje om de boom. hand was. Toen nu die manestraal de
Dat was 'grappig. Jantina Veldmuis bal aanraakte, werd hij nog mooier.
telde erbij van ene, tweeje. ene twee- Hij blies zich steeds meer op, draaide
je. Jantina Veldmuis was heel knap, zachtjes heen en weer en riep: „Zien
want ze leerde voor schooljuffrpuw en jullie me wel goed?"
daarom dexJen alle dieren precies wat
De dieren riepen: „O" en „ach" en
ze zei.
Opa Konijn zei: „Asjemenou, wat een
Opeens zei Opa Konijn:: „Asjeme- prachtstuk".
nou" en hij zei het niet één keer, hij
En ja, toen gebeurde het!
zei het wel drie keer, zó verbaasd was
De bal werd groter en groter, totdat
hij. • ,Daar komt Orre-Snorre weer aan, hij opeens in wel honderd stukjes uit
elkaar soatte. „Pang" zei het en weg
maar wat loopt hij raar".
Ja, 't was waar, Orre-Snorre liep was-ie.
raar, luj liep op zijn achterpoten. En
De dieren hebben nog lang naar hem
wat nog gekker was, hij had een rood gezocht, maar ze konden ook maar
lintje in zijn bek. En aan dat lint.ie niet het kleinste kriezeltje meer van
bungelde een grote glazen kerstbal hem terug vinden.
prachtig versierd met rode en blauwe
„Asjemenou". zei Opa Konijn, ja
en groene-streepjes. En schitteren dat 'dat komt «r nou van, als je zo verdie bal deed, schitteren, je moest ge- waand bent".
woon je ogen een beetje dichtknijpen.
En daar had Opa Konijn groot geToen hij bij de -boom was aangeko- lijk aan.
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thuiswedstrijd tegen V.S.V. 4 met één.
doelpunt verschil. Jammer was het
dat de kans om kort voor het eind de
stand op gelijke voet te brengen verloren ging doordat een penalty niet
werd benut.
Zandvoortmeeuwen 4 is de laatste
tijd goed in vorm' en behaalde Zondag
zon vijfde achtereenvolgende overwinning. Nu werd V.S.V. 6 het kind van
de rekening.
Dank zij het goede verdedigen had
Zandvoortmeeuwen 7 in de uitwedstrijd tegen D.S.B. 5 aan één doelpunt
voldoende om de volle winst binnen
te halen.
De adspirantenwedstrijd Zandvoortmeeuwen c-D.C.O. b vond wegens terreinafkeuring geen doorgang.
De uitslagen van j.l. Zondag- waren:
Zandvoortmeeuwen I-Postduiven 0-1
Zandvoortmeeuwen 3-V.S.V. 4 0-1
Zandvoortmeeuwen 4-V.S.V. 6 2-0
D.S.B. 5-Zandvoortmeeuwen 7 . 0-1

„ZANDVOORTMEEUWEN"
Zandvoortmeeuwen l verliest
van Postduiven.
In een door beide partijen zeer matig
gespeelde wedstrijd verloor het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen j.l. Zondag
de thuiswedstrijd tegen Postduiven
met 1-0. Met het spelen van deze
wedstrijd werd door Zandvoortmeeuwen de eerste helft der competitie afgesloten. TTit de 11 wedstrijden werd
slechts 7 punten 'behaald, een mager
resultaat. Zandvoortmeeuwen . bezet
thans de derde plaats van onderen.
De twee ploegen die onderaan staan
A.s, Zondag-:
zijn B.M.T. en Hillegom met resp. 2
Zandvoortmeeuwen 1-V.I.O.S.
en 4 punten.
Na een vrijwel gelrjkopgaande wed- Dank zij het goede weer was er nog
strijd verloor Zandvoortmeeuwen 3 de geen stagnatie in de afwerking van
het oompetitie-programma. A.s. Zondag, 27 December, wordt reeds aan de
helft der competitie begonnen.
W/ff/ tweede
en
Zandvoortmeeuwen l krijgt V.I.O.S.
uit Dien Haag op bezoek. Tegen deze
De oplossing, zoals velen van U ons ploeg behaalde Zan.dvoortmeeuwen in
weer deden toekomen, van de vorige September een 3-1 overwinning. Hopenlijk aal Zandvoortmeeuwen 'Zonpuzzle luidde:
uit een ander vaatje tappen dan
Horizontaal: 1. twaalf, 7. waas, 9. al, dag
de voorgaande wedstrijden en het
11. B.K., 12. ba, 13. lei, 15. eik, 16. in
jaar niet een overwinning bebed, 17. lek, 18. er, 19. fl, 21. te, 22. oude
sluiten. V.I.O.S. heeft momenteel één
fiat, 24.,vakman.
punt meer dan Zandvoortmeeuwen, zoVerticaal: 2. W.W., 3. aar, 4. aak, 5. Is., dat men door te winnen dit elftal kan
6. aalbes, 8 wakker, 10. leer, 12. biet, passeren op de ranglijst.
14. id. 15. el, 19. fik, 20. lam, 22. fa,
Zandvoortmeeuwen 2 speelt de re23. ta.
turnwedstrijd uit tegen H.F.C. 2. Geen
gemakkelijke taak om winst te behaWinnaar werd dit keer
len tegen deze sterke tegenstander.
Maar misschien lukt het toch na inMevr PEEREBOOM VOLLERDE GRAAF spanning van alle krachten. Deze wedstrijd begint om 12.15 uur.
Brederodestraat 81.
Alle overige elftallen zijn vrij, ook
*
voor de Zaterdagmiddagcompetitie.
Tijdens de komende feestdagen hebt
U wel even tijd, dus hierbij dan maar R.K.S.V. „THE ZANDVOORT BOYS"
meteen weer de nieuwe opgave.
uitslagen van Zondag 2fl Dec.:
Hoofdd.Boys-T.Z.B.
2-1
B.S.M. jun. a-T.Z.B. a
0-2
Programma Zondag 27 Dec.:
T5IJB.-D.EM. 2 (O.H.C.-beker) 2 uur
TJZ.B. jun. a-v. Nispen a
12 uur
10
11
ZANDV. HOCKEY CLUB
12
Door een 4-2 nederlaag tegen Hilversum II zijn de kansen van het eerste
herenelftal om de laatste plaats te
13
verlaten, verkleind, vooral nu er nog
maar vier wedstrijden gespeeld moeÏ6~
17 18 19 20
ten worden.
Zandvoort speelde met twee invallers. H. Noorda en G. Allebes ontbra21
22
ken op het appèl. Deze nederlaag is
niet zo zeer te wijten aan technische
23"
24
tekortkomingen, dan wel aan het verkeerd opstellen van enige spelers. Zo
werd spil J. v. d. Bergen linkshalf en
linkshalf Nusink werd spil. Dit was
HORIZONTAAL:
verkeerde greep. Helaas.
1. houtsoort; 5. pudding; 8. metaal; een
Het tweede elftal leed een enigszins
9. belofte; 10. veilig; 11. ligplaats; 12. verrassende
nederlaag tegen Strawberlichaamsdeel; 13. oostume; 16. soort
II (4-2). Verrassend, omdat Zandvaas; '17. land in Zuid Amerika; 21. ries
voort
in
de
laatste twee wedstrijden,
wereldorganisatie; 22. zwijn; 23. ver- tegen Adelborsten
en B.M.H.C., prima
gaan; 24. bouwstof.
voor de dag was gekomen. Een 3-2
overwinning op Adelborsten en een 2-1
VERTICAAL:
overwinning op B.M.H.C,
1. schoenmakerswerktuig; 2. slang; 3.
Strawberries voelde er niets voor om
gelukje; 4. plaats in Ned.; 5. meisjes- met een nederlaag naar huis te gaan
naam; 6. ladder; 7. wat we allen ha- en speelde in hoog tempo. Bij de rust
len; 13. zuiver; 14. rivier in Italië; stond Zandvoort achter met 2-3,
15, wrong; 17. teer; 18. meisjesnaam; met welke stand gedraaid werd.
19. opstoot; 20. vroeger eiland.
Na de rust werd het een rommelige
Oplossingen tot Woensdag 30 De- vertoning met aan ibeide kanten slecht
cember, 12 uur 's middags bij
spel. Vijf minuten voor tyd scoorde de
tegenpartij een vierde doelpunt.
ZANDVOORTSE COURANT
Het derde elftal wacht ook na afgeAchterweg 1.
lopen Zondag nog op de eerste overwinning, alhoewel d e ) kans daartoe
de gehele wedstrijd geweest is. Uitslag
5-5, nadat Zandvoort^ zelf s tien minuten voor het einde met 5-3 heeft voorbevat een veelvoud van de beste gegestaan. De voorhoede was productief
genoeg. Linksbinnen R. Janssen verneesmïddelen, daardoor werkzamer dan
richtte
de hattrick door drie doelpunandere bij kou • griep - koorts en pijn.
ten te scoren. Helaas was de achter(Adv.)
hoede het zwakke punt. Zeker twee

Vul in

Sanapirin: elk tablet

doelpunten waren te voorkomen geweest.
Het eerste dameselftal verloor met
1-0 van A.M.V.J. in een gelijk opgaande strijd. Deze stand was reeds bij de
rust verkregen. Een gelijk spel had de
verhouding beter weergegeven.
Het tweede leverde een goede prestatie door Ever Swift II met 2-1 te
kloppen.
In verband met de komende feestdagen zijn er geen competitiewedstrijden
vastgesteld.
GYMNASTIEKVER. „O.S.S."
In het gymnastieklokaal van de Wilhelminaschool zullen in verband met
de Kerstvacantie van 23 December tot
4 Januari geen lessen gegeven worden.
In deze vacantie zullen verschillende
besprekingan plaats vinden om de jubileumuitvoeringen tot in de puntjes
voor te bereiden. Aan alle lessen zullen in de maanden Januari en Februari meerdere assistenten worden toegevoegd om bij deze voorbereiding zoveel mogelijk hulp te kunnen verlenen.
Van kleuters tot „blijf fitters" wordt
de volle medewerking verwacht.
Afd. volleyball.
Na enige weken rust. zullen de dames
Woensdag 23 December weer in het
strijdperk tredien en wel tegen V.C .K.
Daar tot nu toe slechts weinig door
de dames werd gepresteerd, rekenen
wij erop. dat thans een flinke overwinning 'wordt behaald.
Afd. handbal.
De uitslagen van de Zondag j.l. gespeelde wedstrijden luiden:
Heren: O.S.S. 1-Volewijckers
13-8
(zaalhandbal)
O.S.S. 2-B.G.V. l
5-5
Het Ie herenteam is thans zo goed als
z&ker kampioen-zaalhandbal in zijn
poule. De laatste wedstrijd tegen H.O.
C. (Haarlem), op 3 Januari vastgesteld,
brengt de beslissing.
Het 2 s- herenteam komt er steeds
beter in. Een gelijk spel tegen het zeker niet zwakke B.G.V. is geen onverdienstelijk resultaat. Hoewel O.S.S. de
leiding nam, doch na tien minuten met
3-1 achter stond, was met de rust
reeds een 3-3 stand verkregen. Na de
thee werd de stand op 5-3 gebracht,
doch te kort spel maakte een opvoering van deze voorsprong onmogelijk.
B.G.V. werkte zich zodoende los en
slaagde erin, nog twee doelpunten te
maken.
MOXORCLUB „ZANDVOORX"
Zondagmiddag organiseerde de motorclub „Zandvoort" de laatste wedstrijd
van dit jaar. Het aantal deelnemers
bedroeg dit keer 75, te weten 45 motoren en 30 auto's. De puzzlerit ging
over een afstand van ongeveer 65 km.
Er deden zich geen moeilijkheden voor.
De uitslag luidt :
1. A. Scheffer, M.C. Zandvioort,
Vauxhall, 6 straf p.; 2. W. van Delft,
M.C. Zandvoort, CZ 125 cc, 15 strafp.;
3. J. Leeuwerke, M.C. Zandvoort, Jawa 250 cc met zijspan, 16 strafp.; 4. B.
Roosen. M.C. -Zandvoort Maico 200 cc,
17 strafp.; 5. H. Oddens, M.C. Zandvoort, Ford. 19 sbrafp.; 6. A. L. Weber,
M.C. Zandvoort, Puch 125 cc, 20 strafp.; 7. H. Meiland, M.C. H'lem, Volkswagen, 25 strafp.; 8. J. Zethof, Haarlem, Norton 500 cc, 26 strafp.; 9. P.
Minderman, M.C. Zandvoort, Ford', 28
strafp.; 10. G. den Hartog, M.C. Zandvoort, N.S.TJ. 200 cc, 31 strafp.; 11. J.
Wünands Jr., Mercedes Benz. 32 strafp.; 12. Th. v. d. Poll, M.C. Zandvoort,
Vauxhall. 45 strafp.; 13. N.G. Turkenburg, M.C. Bloemboïlenstreek, Jawa
250 cc. 46 strafp.; 14. M. Kwakkestein,
M.C. Haarlem, Jawa 250 cc, 52 strafp.
(Adv.)

Ook
Spierpijn
en rheumatische pijnen
[wrijft U weg met

Kerstgaven van Vrouwenhulp OFFICIËLE
De dames van „Vrouwenhulp" zullen
vanavond weer zoals gewoonlijk pl.m.
80 paketten rondbrengen bij gezinnen
die daarvoor in. aanmerking komen.
Deze paketten bevatten vlees, vet, boter. koffie, suiker, kaas en cacao en
zijn smaakvol verpakt.
Deze feerstgave wordt uitgereikt aan
families van alle gezindten.

WATERGETIJDEN
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand
Dec.
berijdbaar
27
8.07 15.00 20.26 3.30 12.00-18.30
28
8.48 15.30 21.14 4.00 12.30-19.00
29
9.42 10.30 22.10 5.00 13.30-20.00
30
10.42 17.30 23.18 6.30 14.30-21.30
31
11.51 19.00 -.- 7.00 16.00-22.00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

MEDEDELINGEN
Gemeente Zandvoort

OPHALEN HUISVUIL
De Directeur van de Dienst van Publieke Werkcru maakt bekend, dat geen
huisvuil wordt opgehaald op Vrijdag
25 en Zaterdag 26 December (de beide
Kerstdagen), eveneens niet op Vrijdag
l Januari 1954 (Nieuwjaarsdag) en Zaterdag 2 Januari 1954.
Het ophalen van huisvuil zal niet
op andere dagen worden ingehaald.
SPREEKUUR BURGEMEESTER
De 'Burgemeester van Zandvoort zal
op Woensdag 30 December 1953 geen
spreekuur houden. Het eerstvolgende
spreekuur wordt gehouden op Woensdag 6 Januari des voormiddags van 10
tot 12 uur.

Nachtvoorstelling
van „The blue lamp"
Ongeveer vijfhonderd personen had- windhondenrennen en van het verhoor
den op de lat& Vrijdagavond gevolg van een klein meisje.
gegeven aan de uitnodiging van de
Of het politiepersoneel op vakgebied
hoofdinspecteur van politie, de heer veel uit deze film zal leren,-valt te ibeH. P. Huijsman, om in gebouw Mono- twijfelen. Op cultureel terrein was
pole een voorstelling bij te wonen van daar zeker geen sprake van. 1
de film „The blue lamp" (De blauwe
Het was 'jammer, dat de heer Huijslamp).
man de film persoonlijk niet tevoren
Aanwezig waren diverse leden van is gaan zien, want dan weten we nog
de gemeenteraad, • het bijna voltallige niet of wij deze filmavond zouden hebpolitiepersoneel met inbegrip van de ben meegemaakt. Alles samenvattend
L'eservepolitie. burgemeester Mr H. M. moet niettemin gezegd worden, dat
van Feneina met echtgenote, talrijke „The blue lamp" als speelfilm te
onderwijzers en verschillende vereni- waarderen viel. Voorts het initiatief
gingsbesturen, p.m. van 't Rode Kruis, van de hoofdinspecteur van politie,
Speeltuinvereniging
„Kindervreugd", dat zeker voor herhaling vatbaar is.
de Zandvoortse Reddingsbrigade en 't Zulk soort avonden zullen zeker de
Helm.
band tussen politie en burgerij versteOmstreeks kwart voor elven werd vigen. En tenslotte: dat was toch de
dit zeer gemengd gezelschap welkom bedoeling.
geheten door de heer Huijsman, die
mededeelde dat op het winterprogramma van de politie ook een filmavond
stond. Niet alleen op vakgebied zou Onmachtig Zandv.meeuwen
deze film interessant zijn, doch hij verloor van Postduiven
had ook een culturele inslag, een reden
waarom ook anderen — buiten het po- Dit keer geen opgewonden spelers,
litiepersoneel — iets van dit werk zou- geen opgewonden publiek wegens fraai
den kunnen opsteken, hoewel spreker voetbalspél. doch een matte voetbalmoest verklaren. „The blue lamp" per- ontmoeting tussen twee oude rivalen,
soonlijk niet gezien te hebben. Met de- waarbij kan worden aangetekend dat
ze vertoning hoopte de heer Huijsman de thuisclub een verdiende 1-0 neder meer begrip voor de grote organisatie laag leed. Een doelpunt overigens dat
te wekken, doch. ook de moeilijkheden ontstond door een fout in de Zandte tonen, die de politie soms te over- voortse achterhoede, -waardoor rnidwinnen heeft. Spreker bracht ten- voor Zwarts in een verlaten doel kon
slotte dank aan de directie van „Mo- schieten.
nopole", en aan de heer Groeneveld,
Het begin was enigszins hoopvol,
voor hun medewerking.
daar de thuisclub begon met een veldHet werd een interessante filmavond, 'overwicht. Werkelijk gevaar kon men
waarover, gezien de reacties nogal ver- echter niet brengen. Een enkele uitval
schillend geoordeeld wordt'. De jour- op het Zandvoortdoel. . . . doelpunt.
naals. een tekenfilm en een documenMeer is er over de wedstrijd nauwetaire film maakten een goede indruk. lijks te vertellen. Keesman en Castien
Het laatste werkje bestond uit drie ge- misten prachtige kansen. Het samendeelten: de toestand in Berlijn werd spel en het wegwerken van de bal —
duidelijk getoond, de medewerking van naar de tegenstanders — doet hopen •
Denemarken aan Zweden op electrici- op beter.
teitsgebied en tenslotte de jacht pp
In de tweede helft leek het wel of
valse munters. Enig verband viel niet de thuisclub zich op de verdediging
zozeer waar te nemen.
ging toeleggen. J. Keesman en ZwemEn nu „The blue lamp". Een film, mer werden te weinig in het spel beaangekondigd te handelen over jeugd- trokken (waarom toch alles door het
criminaliteit, die voorts ware te be- midden, d'oor de vijandelijke verdedischouwen als een product „om het pu- ging heen??). G. Kerkman kan nog
bliek de ogen te openen: van de meestal altijd zijn plaats in de voorhoede niet
gedachteloos over de zaken- heen- vinden, speelt te verdedigend, terwijl
stappende „burger" voor allerlei pro- de middenlinie dikwijls vergeet niet de
blemen, die de politie bezig houden". voorhoede op te trekken. Een uitzonDeze nu niet bepaald vleiende zin dering moeten we maken voor C. P. A.
in de uitnodiging van politieman te- Stokman, die zijn dag dit keer had en
genover burger herhaalde de_ heer voor doelverdediger P. van' KoningsHuijsman met andere woorden in zijn bruggen, die zich overigens in het uitwelkomstwoord, doch de burger vraagt trappen nog wel iets mag bekwamen.
zich toch af hoe men aan deze mindsr- De achterhoede was niet safe en moet
waardigheidsgedachten komt. Politie zich voor overschatting hoeden. Post— en dat weten de meeste burgers — duiven. een hardwerkende, maar geen
is jammer -genoeg een noodzakelijk- mooie üloeg: jongens die op een bal
heid en geen mens, die de politie een lopen én. weten wat samenspel is. De
kwaad hart toedraagt, tenzij de politie opvallendste figuur was linkshalf
het er zelf naar maakt. Een pose kan Grünewald. die zowel in de voorhoede
b.v. veel kwaad bloed zetten en dat als in ds achterhoede opereerde en op
viel in deze - in samenwerking met alle plaatsen, waar gevaar was, kwam
„Scotland Yard — vervaardigde film opduiken.
niet waar te nemen. Dat was een
winstpunt.
Velen zijn Vrijdagavond en -nacht Vrouwenbond N. V. Vtoch enigszins in hun verwachting te- Hedsn avond organiseert de plaatseleurgesteld. En waarom? Omdat ds lijke afdeling van de Vrouwenbond
film op overduidelijke wijze het werk N.V.V. in Ons Gebouw een Kerstbij van ds politie list zien, maar slechts eenkomst.
een weinig van de jeugdcriminaliteit.
Jongens en meisjes van ongeveer 20 O ude jaar sbij eenkomst
jaar beschouwt men nauwelijks als
jeugd, wel in de leeftijd van 10 tot 16 De plaatselijke afdeling van de Partij
jaar. En dan zagen we vele banden- van de Arbeid organiseert a.s. Dinsverslindende politie-auto's op jacht dagavond in „Ons Gebouw" haar ti-anaar de moordenaar, vele onbenullige ditionele Oudejaarsbijeenkomst.
opnamen (in >de woning van de politieman b.v.; het deed; aan de Neder- Uitvoering t.b.v. stille armen
landse film denken!), maar ook prachtige opnamen, o.a. in het stadion voor De toneelvereniging „Wim Hildering"
gaf Maandagavond in een goed bezet
Monopole een heropvoering van „Spel
met het noodlot", dit keer ten bate
van de stille armen.
Bij ontstentenis van Burgemeester
Eigen bedrijf na ruim
van Fenema werd de avond geopend
door de heer S. Slagveld, lid van het
20 jaar Gemeentedienst
comité stille armen.
Wim Hildering boekte evenals ds
Op Maandag 21 December j.l. werd ten
kantore van .het Gas- en Waterbedrijf vorige keer met dit spannende stuk
officieel afscheid genomen van de Ie veel succes.
tfitter-machinist J. A. Paap, die de
gemeentedienst per l Januari as. gaat Geslaagde Kerstdrive
verlaten.
De heer Paap heeft zich n.l. als Er heerste Zaterdagavond een 'gezelzelfstandig erkend gas- en waterinstal- lige drukte in hotel Keur, toen ds
lateur gevestigd te Zandvoort in de Zandvoortse Bridgeclub een onderlinge
,Kerstdrive organiseerde. De voorzitDr C. A. Gerkestraat 42.
De Burgemeester (voorzitter van de ,ter, de heer J. G, Bisenberger, huldigBedrijven-Commissie) memoreerde de de eerst nog de kopoels, de heren
lange ruim 20-jarige diensttijd van de Schutte-Agsteribbe, Fabel-Sjouwerman
heer Paap. waarin hij als hulpfitter sm Reijer-Penaat, welke als eerste watot zijn huidige positie was opgeklom- ren geëindigd in de eerste competitiemen. Het komt niet zo dikwijls voor wedstrijd en overhandigde elke speler
*
dat iemand na zo'n lange vaste ge- een flinke worst(l).
De heer Fabel had een bijzondere
meentelijke diensttijd naar het partistrijd
uitgedacht
en
liet
dit
keer
kleine
culiere bedrijf overgaat, zei de Burgemeesber. Maar dit typeert juist de ver- viertallenwedstrijden spelen met als
trekkende ambtenaar, wiens devies beloning een vlag voor elke tien winstpunten. Het werd een gezellige wedtoch ook „Excelsior" is.
Op zeer geestige wijze belichtte de strijd met veel spanning, daar iederBurgemeester verder de heer Paati's een wist hoe de stand was. gezien het
„ronde" karakter en wenste hem, on- aantal vlaggetjes dat elke tegenstander het aanbieden van een fraaie vul- der 'droeg. Het dameskoppel NotterIpenjhouder als blijvendte herinnering man-Star ging met het hoogste aanaan deze dag. alle goeds toe in zijn tal strijken, namelijk 9. gevolgd door
7 koppels, die elk zes vlaggen behaald
nieuwe werkkring.
De Directeur der Bedrijven, de heer hadden.
Cense, daarna het woord voerend,
sprak over de prettige langdurige samenwerking, die naar hij verwachtte, D A M E S ! Door haar
ook in de toekomst bestendigd zou Wijven, al was het dan in een andere ver- rijkdom aan Hamamelis staat
houding.
Ook hij wenste de heer Paap veel Hamea-Gelei bij handverzorsucces toe, die daai'na van het vrijwel ging vér bovenaan l Royala tiito 95 cl
voltallige personeel afscheid nam.

Stoomwasserij „Hollandia" Zandvoort
P R E D I K B.EURTEN
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Vriidag 25 December (Ie Kerstdag)
10 uur: Ds C. de Ru. Met medewer'king van het Kerkkoor.
7 uur: Ds R. H. Oldeman. Kerstwijdingsdienst voor de jeugd. Met medewerking van liet Kerkkoor.
Zaterdag 26 December (2e Kerstdag)
3 uur: Zondagsschoolkerstfeest voor
de kleine kinderen.
7 uur: Zondagsschoolkerstfeest voor
de grote kinderen.
Zondag 27 December
10 uur: Ds R. H. Oldeman.
's Avonds geen dienst.
Donderdag 31 December
7.30 uur: Ds R. H. Oldeman.

ZONDAGSDIENST
DOKTOREN:
25 December (Ie Kerstdag)
Dr C. F. M. Robbers, Koninginne»
weg 34, telefoon 2813
26' December (2e Kerstdag)
Dr H. K. van Es, Kostverloren=
straat 4. Telef. 2058.
Zondag 27 December
Dr B. Entzinger, Brederodestraat l,
telefoon 2181.

Blijft steeds de beste
voor een goede wasverzorging
Ftfnstrijkertj - Snelle aflevering - KASTKLAAB
Pakveldstraat 30a, tel. 288Z
j. H. G. WEENINK

De Volkscredietbankvan Haarlem en omliggende gemeenten

Zondag 27 December 1953 verloven zich
JOPIE BOON
en
SIMON WATERDRINKER

helpt U

Schoolstraat 3
jl Kosterstraat
5
Receptie: van 3-5 uur Schoolstraat 3

op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst)
CREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet inééns
Kunt betalen;
FINANCIERING
van Uw Inkopen bij deelnemers (winkeliers)
Beste wensen uit Amerika
NET DAGMEISJE gevr. tot
aan het Keniiemer Plnanclerings-Instltuut;
3 of 4 uur. Werkster aanw.
Merry Christmas and Haarlemmerstraat 76.
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
Happy New Year !
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen
WONINGRUIL„
krijgt en HULP als TT in moeilijkheden bent geraakt
Amsterdam-Zaiidvoórt.
Wij wensen 'onze vrienden en. alle be(sanering).
kendiem in ons geliefd Zandvoort een Aangeb. gr. flat of ben. huis TJw zaken worden vertrouwelijk beaandeld. Inlichtingen :
WIJKZUSTER:
Vrolijk Kerstfeest 1 en. een Gelukkig in A'dam-Z., goede stand.
Kl. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke corresponNieuwjaar 1954 van ons uit .het verre Gevr. huis in Zandvoort.
d*»ten.
25 December (Ie Kerstdag)
Br. no. 171.824, Bolrek, KoAmerika.
Mr and Mrs E. van Komen ningsplein l, Amsterdam.
Zr Hoogenbosch, Wilhelminaw. 19,
Bert
telefoon 2306.
George
Te koop: solied perceel
Zr
S.
M.
de
Wilde,
Haarlemmer»
Robert
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
VOOR K L E I N E G E S C H E N K E N
in de Zeestraat, Zandvoort,
straat 7, telefoon 2720.
Ria
Vriidag 25 December (Ie Kerstdag)
winkelpand. Te bevr. Telef.
764 Garfleld Ave.
7 uur: Vroegdienst. Opvoering van 26 December (2e Kerstdag)
91291 Amsterdam.
Salt Lake City (Utah) U.S.A.
„De ster van Bethlehem".
Zr Lien van Dijk, Gasthuishofje 27,
NET MEISJE gevraagd
8.30 uur: Kerstontbijt.
telefoon 2791.
voor halve dagen.
10.30 uur: Kerstdienst. Voorganger •Zr DE WILDE
Dr Gerkestraat 143.
Prof. Dr J. N. Sevenster.
1904
20.30 uur: 2e Opvoering van „Oester Zondag 27 December
ONDERWIJZERES zoekt p.
Zr HOOGENBOSCH
van Bethlehem.".
Op 11 Januari a.s. hopen onze
l Pebr. KAMER (S) m. kookgeliefde ouders, behuwd-, grootgelegenheid of KOSTHUIS.
Zaterdag 26 December (2e Kerstdag) VERLOSKUNDIGE:
en
overgrootouders
Br. no. 10001 bur. Zandv.Crt.
10.30 uur: Kinderdienst voor alle
Bijzonder geslaagde collectie
Mej. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816.
kinderen van. de Zondagsschool.
P. VAN DTJIVENBODEN
HOBBELPAARD t.o. gevr.
gevoerde PANTOFFELS
en
* '
Zondag 27 December
Paradijsweg 10 (2 x bellen).
10.30 uur: Dr J. f - van Roijen, Reen SCHOENEN
S. VAN DUIVENBODENmonstrants pred. te Amsterdam.
v. d. SCHINKEL
Donderdag 31 December
de dag te gedenken dat zy 50
" 7 uur: Ds A. Noorman van Zaandam. 't Is een lust om te luisteren
jaar geleden in <Je echt werden
verbonden.
Zalm. Sardines, Haring in
naar ,
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Wij hopen dat zij nog lang voor
tomatensaus, Kreeft, Crab,
elkaar
en
voor
ons
gespaard
Nib-it, Kaasstokjes. Dips
Philips mooie Radioklanken
25 December
mogen blijven.
Geld. achterham
Nachtmis 5 uur.
PHILIPS RADIO in de meest moderne
13 Grote Krocht
Schouderham
H.H Missen 6.30 v.m ieder half uur; -uitvoering, voorzien van ingebouwde
Hun dankbare kinderen,
Telefoon 2106
Gekookt ontbijtspek
10 uur Hoogmis; 7 uur Pi-eek.
kleinkinderen en achterantenne, drukknopsysteem, twee luidB'Oterhamworst
Zondagen 7 uur, 8.30 uur en 10 uur sprekers e.d., zonder verhoging door
kleinkind.
Rookworst
Invoerrechten, dus concurrerend in
Hoogmis.
Zandvoort,
24
December
1953.
Geld. gek. worst
prijs.
's Avonds 7 uur Lof.
Helmersstraat
3.
Tongenworst
PHILIPS RADIO reeds v.a. ƒ 1,36 p.w.
In de week 's morgens 7 en 7.45 u. Bij
C ervelaatworst
aanschaffing van een NIEUW toe's Avonds 7.30 uur Lof.
Paardenrookvlees
stel, heeft Uw OUDE apparaat inruilOsserookvlees
waarde! «
Gereformeerde Kerk,
Bacon
PHILIPS TELEVISIE, dat moet U
Julianaweg hoek Emmaweg
Rauwe worst
Heden overleed na een langzien. Vanaf ƒ 50,—. Het restant kunt
telefoonnummers
Berliner, enz.
durig lijden, onze lieve moeder
Vrijdag 25 December (Ie Kerstdag)
U sparen, terwyi U kijkt!
Anton
Hunink - IJseldijk 10 uur: Ds A. de Ruiter. (10-10.10 PHILIPS stijlvolle kaarsverlichting.
en grootmoeder
en adressen
tlnox's
*.
.zang).
K. VISSER-GRA.VEMAKER
PHILIPS Droogscheerapparaat ƒ 49,75.
Sperciebonen,
heel
blik
88
et
Wed. van T. Visser
5 uur: Kerstzangdienst.
2000 Brandmelding
REMMINGTON Droogscheerapparaat
in de ouderdom, van 75 jaar.
2403 Commandant Brandweer
26 December geen dienst.
ƒ 10,—. Het restant ƒ 2,— p.w.
Uit aller naam:
HAAL, DE ZON IN TJW HUIS!
3043,
3044 Politie
Zondag 27 December
J. Heftboer-Visser.
Haltestraat 31 — Telf. 2891
10 uur: Ds E. G. v. Peijlingen van Philips Biosol Hoogtezon ƒ 198,-, of
2100
Politie
(alleen v. noodgevallen)
Zandvoort,
18
December
1953.
ƒ 2,50 p.W,
Amsterdam. (Voorber. H.A.).
Bureweg 3.
2345 Gem. Secretarie
Philips Ultraphil kl. Hoogtezon ƒ 76,50
5 uur: Ds E. G. v. Peijlingen.
De begrafenis heeft Maandag
STOFZUIGERS 'div. merken op slee
2499 Gem. Geneesheer, Julianaweg la
Vrijdag 31 December
21 Dec. plaatsgehad op de Alg.
vanaf ƒ 2 , — p.w.
WINKELIERS,
2268 Informatiebureau Vrecmdelin19.45 uur: Ds A. de Ruiter.
Begraafplaats
te
Zandvoort.
Wij leveren: Wasmachines. Droogmagenverkeer, Kiosk Raadhuisplein
chines
e.d.
vanaf
ƒ
6,—
p.w.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Maakt reclame
2887 Stoomwasserij „Hollandia",
Erkend
Philips
Service
Dealer.
Dinsdag 29 December
fÜnstrijkerSj, J. H. G. Weenink,
do ormiddel van
8 uur: Samenkomst in „Ons Huis . Komt U eens kijken en luisteren?
BURGERLIJKE STAND
Pakveldstraat 30 a
Kerstfeest-viering. Spr.: Joh. H. van Wij regelen op prettige wijze de bes
de
2135 Zandvoortse Courant, Gerten18 tot 22 December 1953
Oostveen, evangelist te Voorburg.
taling met U.
^ _
~ bachs Drukkerö, Achterweg l
ZJLNDVOORTSE
Geboiien:
Linda
Elizabeth,
dochter
van
RADIO
TELEVISIE
ELECTRA
2424 Autobedrijven „Rinko"
H. T. Klaassen en A. Djoedjoe;
Astrid Elizabeth. dochter van J. COURANT
Oranjestraat en Stationsplein
Boschma en A. T, E. Koomen.
29T5 Joh. Sijtsraa's Leesbibliotheek
Getrouwd: A. Dekker en J. Hoogen- Maak steeds tijdig uw
„De Opbouw", Tolïensstraat 47.
dijk.
2465 en 2886 Lichtstoringen. Bel op
Overleden: K. Gravemaker, oud 75 jr., advertentie gereed!
Frits Paap, Prins Mauritsstr. 3.
weduwe van T. Visser.

Anth. BAKELS

Voor de feestdagen

-••**

Belangrijke

I. J. Knotte?

Viert Uw

Kerstfeest 1953
met een JLJlHGÏ' in

Restaurant La Mer
De Menu's worden in overleg
met onze gasten samengesteld
uit ruime keuze van: Wild,
Gevogelte en Vleesschotels.
Gezellige sfeer wordt verhoogd
door goede muziek.
Redelijke prijzen.
In verband met grote belang*
stelling verzoeken wij beleefd
tijdig doch uiterlijk vóór 24
Dec. uw tafel te reserveren.

Wat zeg evan
mijn lap es?
Vijf lapjes van 10 gulden! ^
Juist afgehaald bij De Gruyter
voor mijn cassabons van het hele
jaar.
Dat geld kan iederéén verdienen: .
hak de knoop door en begin 1954 ~ •
óók als klant van De Gruyter.'
Die cassabons komen vanzelf.?^

WEEK-AGENDA
Monopole
Donderdag 24 Dec. 8 uur: film „Moulin
Rouge".
Vrijdagmiddag 25 'Dec. 2.30 uur: film
„De zingende Engel".
Vrijdag 25 Dec. 8 uur: film „Moulin
Rouge".
Zaterdagmiddg 26 Dec. 2.30 uur: film
„De zingende Engel".
Zaterdag 26 Dec. 8 uur: film „Moulin
Rouge".
Zondagmiddag 27 Dec. 2.30 uur: film
„Wmterbloesem".
Zondag 27 Dec. 8 uur: film „Moulin
Rouge".
Maandag 28 Dec. 8 uur: Idem.
Dinsdag 29 Dec. 8 uur: film „Lime
light"..
Woensdag 30 Dec. 8 uur: idem.

*korting op alle
De Gruyter geeft
artikelen, behalve suiker, zout, soda.
Wissel de cassabons in wanneer U
wilt. Bewaar ze zolang U wilt.
Hoe groter het bedrag wordt, des.
te meer plezier hebt U ervan.'/

EN BETERE W A A R
EN TIEN PROCENT
ALLEEN

de Grujter

Andere attracties tn
nuttigheden
Vrijdag 25 Dec. 7 uur «ni 8.30 uur:
Kerstspel „De Ster van Bethlehem"
in, gebouw- Brugstraat 15.
Zaterdag 26 Dec. 8 uur; Amateur'
artisten=concours in „Zomerlust".
Stadsschouwburg
Haarlem
Vrijdag 25 Dec. 7.30 uur: Nederl. Co*
medie met „De vuurproef".
Zaterdag 26 Dec. 8 uur: De Haagsche
Comedie met „Dertien aan tafel".
Zondag ,27 Dec. 8 uur: De Nederl. Comedie met „Hart tegen hart".

US31724,

KJT.C. „NOORD"
Op de zeer geslaagde wüdavond gehouden op 19 December in. de Vüverhut, zijn de volgende vier heren als
winnaars van de competitie 1953 uitgeroepen:
l G. v Veen met 156941 punten en
68 marsen; 2. A. Zwemmer met 152898
punten en 51 marsen; S. Jb. Keesman
met 152255 punten ieru 53 marsen; 4.
PI. Molenaar met 151962 punten en
44 marsen.
Een mooi resultaat van een spannende competitie die voor 1954 weer
begint op 7 Januari.
KORFBALNIEtrWS
Het Ie twaalftal van de Zandvoortse Korfbalclub heeft wederom een
overwinning geboekt en wel op Nieuw
Flora 4. Met rust had men reeds een
2-1 voorsprong. Het einde kwam met
4-2.
ZJEC.C. bezet thans de tweede plaats
met 16 punten uit 9 wedstrijden. Oosthoek 3 neemt de eerste plaats in met
17 punten uit 10 wedstrijden.
AJS. Zondag wordt gespeeld Z.K.C. l
tegen Haarlem 4 op het terrein aan
de Kleverlaan te Haarlem. Aanvang
2.15 uur.

Il' 1 l

R'i'

NI

EINDSTAND
EERSTE BBIDGE-COMPETITIE
De eerste wintercompetitiewedstrijd
van de Zandvoortse Bridgeclub is geeindigd en .bracht vrolijke en teleurgestelde gezichten.
In de A-iyni werd het koppel de heren Agsteribbe-Schutte onbetwist eerste en wel met 354.63%, met een voorsprong van 43.53% op het koppel de
heren van Dartelen-Vader. Mevr. Barens-de heer Heidoorn, en. de dames
van Dartelen-Penaat wisten zich in
deze lijn niet te handhaven en proberen het de volgende keer in de BIjjn, waarin het koppel de heren Fabel-Sjouwerman als no. l eindigde
met 359.06%. De fam. Berrier met
353.55% gaat eveneens naar de A-lijn
over.
Fam. de Jong en de dames LibergRekké, alsmede de fam. Kerkman, kónden het niet bolwerken en moeten
plaats maken voor de koppels de heren Reljer-Fenaat, dames Keur-Schutte en fam. Paardebek, die in de C-lijn

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood
MELKERIJ

MARIËNBOSCH

YOGHURT
(ook

Bulgaarse)

resp. wisten te behalen 336,97%,
328.51% en 315.83%.
De eerstvolgende competitiewedstrijd
is in verband met de feestdagen vastgesteld op Woensdag 6 Januari a,s.

Jeugdmondaccordeonclub
Na overleg met het bestuur van de
mondaccordeonvereniging „Excelsior"
heeft het bestuur van de speeltuinvereniging „Kindervreugd" .besloten tot
het oprichten van een jeugd-mondaceordeonclub.

Filmmiddag
Ongeveer 300 kinderen hebben j.l. Zondagmlddag in het Patrorjaatsgebouw
een filmvoorstelling bijgewoond, georganiseerd door de speeltuinvereniging
„Kindervreugd". Gedraaid werd de
jeugdfilm. „De circusjongen", die zeer
in de smaak viel.

Dienst voor
emigranten
Verpakkingen
voor overzee
TEMPO

r

Haarlem, en Omstreken
„Ziekenzorg"

De nog steeds stijgende kosten van verstrekkingen, als zietoenihuis- en
sanatoriumverplegtag, specialistische hulp en tandheelkundige verzorging,,
alsmede een belangrijke (noodzakelijke) verhoging van het honorarium van
een groep der medewerkers en een ingrijpende verandering in de verdeling
van de rijkssubsidie, hebben ons genoodzaakt de premie
• l

met ingang van 3 Januari 1954
met 1Z cent per week
per verzekerde van 16 jaar af,
te verhogen
(kinderen onder 16 jaar blijven premïevrij), en derhalve te brengen van
ƒ 1,08 op ƒ 1,25 per week.

VERHUIZINGEN DOOR
GEHEEL NEDERLAND

ff

Aan de Vrijwillig Verzekerden
ingeschreven in de Algemene Ziekenfondsen:

9f

Emballeer- Vervoeren Verhuisbedrijf

Verder delen wij U mede, dat het AANTAL GROEPEN van vrijwillig
verzekerden, dat een REDUCTIE van 50 cent per verzekerde per week van
overheidswege op de .premie ontvangt, is UITGEBREID met:
a. kinderen, jonger dan 16 jaar, die zelfstandig staan ingeschreven;
b. vrouwen, jonger dan 65 jaar, wier mannen reeds een reductie ontvangen;
.•
c. gezinnen (kleine zelfstandigen) die in aanmerking komen voor kinderbijslag.
De onder c genoemde gezinnen kunnen, onder overleg van een bewijs (b.v.
van betaling), reductie op de ziekenfondspremie aanvragen.
De premie voor gezinnen van beroepsmilitairen is met ingang van 3 Januari
a.s. vastgesteld op ƒ 1,88 per week.
DE BESTUREN VAN
BOVENGENOEMDE
ZIEKENFONDSEN.

Kantoren: Rozenstraat 13 en ie EiMMASTRAAT 10, HAARLEM

Heerlijk, verfrissend en last not least
gezond
HOGEWEG 29 - TELEFOON 2464

T el. 20020,12525*19602 (K 2500)
Alle goederen door ons verpakt en vervoerd zijn verzekerd!
Inlichtingen: Zandvoortselaan 35 a — Telefoon 3236

Een uitkomst
Gala weekend brood
eo melkbrood
voor de Kerstdagen is ons

Blijft langer vers!!

Fa, A, v,d, Mije & Zonen
Schoolplein 4 - Telef. 2467

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 26 Dec., 8 uur
Haagsche Comedie

Dertien aan tafel*

GEVESTIGD: per l Januari 1954

De gasspecialist J, A. PAAP
Erkend Gas- en Water installateur

Dr Gerkestraat 42 Na i jan.:
Speciaal ingericht
voor aanleg en onderhoud van
sanitair, gas- en waterleiding
Sedert 22 jaar als gediplomeerd fitter werkzaam
bij het Gas- en Waterleidingbedrijf te Zandvoort.
Laat regelmatig uw gasgeyser en andere apparaten
door ons onderhouden. Het voorkomt grote kosten
en ongerief.
Ook levering van alle soorten GASGEYSEBS,
GASKOELKASTEN, GASFOBNU1ZEN en andere
GASAPPABATEN op Gemeentelijke betalingsvoorwaarden.

Zondag 27 Dec., 8 uur
Nederl. Oomedie

Hart tegen hart
Prijzen: ƒ l,— tot ƒ 4,(all. inbegr.). Verkoop op
speeldag en 2 dg. ervoor
van 10-3 uur. Telef. na
12 uur. Coupons geldig.

ALBERT HEIJN

; [enk

maakt van Uw Kerstmaal een

1 00 gr. 1 3

Krenten . . . 100 gr. 12
Kerstpudding 100 gr. 19
Slaolie

.

. grote fles 1 39

Ananas . . . . half buk 85
Ananas extra groot blik 1 70

Rose Zalm . . .

P.

buk 93

Vinolia vruchtenwijn p. f les

100

Advocaat P. fles 0.6 L. 250
VerseGeld.Hamioogr.42

naar een

Kerstversnaperingen

Wiite Bloem . soo gr. 21
Rozijnen Smyrna

Voor gevoelige voeten

FEESTMAAL!

Extra voordelige
Kerstaanbieding

Vruchtenconserven
Appelmoes extra . 72-32
Aardbeien
75
Frambozen
80
Kersen . . . . 108-72
Fruit Cocktail . . . . 89
Abrikozen
89
Pruimen op sap. . . . 58
DelMonte Ananas . . 99
ld. groot blik . . . 235
•Sunpearl Perziken . 195

Choc. Kransjes^lOO gr. 49
Musket Kransjes 100 gr. 39
FondantKransjes 100 gr. 25
Kerstbonbons . 100 gr. 50
Studentenhaver 100 gr. 35
Walnoten . . . 250 gr 65
Hazelnoten . . 250 gr. 70
Valencia Pinda's 250 gr. 59

Appetitt Sild
67-48 H.«
Sardelringen
80
bekend.
Cocktail Snacks 67-48 •"•'*
GaHelbiter
48 s"""nof
Zalm fancy pink . . . 1 85
Schelvislever
65
Frans Marok. Sardines . 50
Portugese Sardines. . 58-36
Franse Sardines
Philippe et Canaud • • 1 2O
Makreel
'. 65
Sandwich Spread 142-100
Toast
. . . P. pak 34-26
DelMonte Catsup flacon 125
Worcestershire Sauce .. 14O
Mayonnaise . pot/tube 83-60
Heinz Oxtail en
Mock Turtle Soup P. blik
96
Franse Champignons ..
80
Augurken . . . p. pot 50-39
Piccalilly . . . p. pot 48-30
Zilveruitjes . . . p. pot 49

Banket-koekjes

Bak-artikelen

Gothische kaarsen
Kandelaars
Combinatiedozen

ALBERT HEIJN
'sj'

Dit is

THEATER

Maison Gerrits

Stationsplein ^ Dir. Gebr. Koper f Telefoon 2550

Dames- en Herenkapper
Zeestraat 30 - Telef. 2718

„MONOPOLE"

Vanaf DONDERDAG 24 tot en. met
MAANDAG 28 DECEMBER, 8 uur
José Ferrer in John Huston's

Voor

Fijn
Kerstbrood
en
Boterkransen

niet: Zsazsa Gabor, Suzanne Flon, Colette Marcnand. (Kleur door Technicolor) .
Verhoogde entree-prijzen.
Toegang 18 jaar.
DINSDAG 29 en WOENSDAG 30 DEC., 8 uur
Charles Chaplins

Zelfrijzend Bakmeel 36-42
Kerst-Boterkrans P. stuk f 2.- Cakemeel . . . p. pak 45
Kerst-Boterstaaf p. stuk f 1 .- Snippers . . . 100 gr. 25"
Amandelkransjes 200gr. 58 Bigarreaux . ., 100 gr. 49
Sucade . . . 100 gr. 43
Kerstkransjes - . 250 gr. 49 Gember per t' 200-1 25
po
Zoute Bolletjes, p. bus 75 Vanille Suiker. 6 pakjes 25
Poedersuiker . i 100 gr. 10
Amandelen . . 100 gr. 50

Grofe sortering
blikgroenten

Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5=7 - Tel. 2974

Pedicure met
ervaring

naar
Zeestraat 48 - Tel. 2684
Zeer grofe" sortering
Wijnen en Apéritieh

Vis-conserven

eef hem extra prettige Kerstdagen
net een electrisch scheerapparaat
PHILIPS
ƒ 39,75, ƒ 49,75
BBATJN
ƒ 39,75, ƒ 43,25
BEMMINGTON
ƒ 88,-, ƒ 98,50

maakt U het leven goedkoper!

,

Haarlemse
MOTORRIJSCHOOL
Per uur of cursus.
Ook weekendslessen.
Koningstraat 27, Haarlem.
Telefoon 15454. B.g.g. 34664.
HEEFT TI IETS OP TE
RUIMEN?? WU kopen alle
soorten meubelen en inboedels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrlnker, telef. 2164
Woninginrichting

L. Balledux & Zonen
Haltestraat 27 - Tel. 2596
Grote sortering

BALATUM en
COCOSLOPERS

LIME LIGHT
Toegang alle leeftijden.
Entreeprijzen voor „Moulin Rouge" en „Linie Ligrht":
Parket ƒ0,50; Parterre ƒ0,90; Stalles-Balcon ƒ1,20;
loge ƒ 1,50.
VRIJDAG 25 en ZATERDAG 26 DECEMBER
(Beide Kerstdagen) . SPECIALE MATINEE
Aanvang- 2.30 uur
De Wiener Sangerknaben in:

De zingende Engel
Het beroemdste werk van Wenens grootste componist en gezongen door de Wiener Sangerknaben!
Toegang alle leeftijden.
ZONDAGMIDDAG 27 DECEMBER, 2.30 uur
Soiija Hcnie in:

Winterbloesem
Abonneert u
op de
ZANDVOORTSE
COURANT

met: Jack Oabie, Cesar Romero, S.Z. Sakall en het
beroemde orkest van Woody Herman. Een verrukkelijke showfilm!
Toegang alle leeftijden.

Oudejaarsavond gesloten \ !

